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Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 9 February 2015
Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande

S11 14/15

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Sara Gunnarsosn till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 23 februari och justerat den 27
februari.

§13

Valärendet gäller Studentrepresentanter. I handlingen finns alla nuvarande
studentrepresentanter.

§14

Det åligger Styrelsen besluta om pristagaren för TLTHs pedagogiska pris. Nominering
har blivit inskickad och eftersom beslut om pristagare är hemligt tills personer ifråga är
underrättad skickas förslaget ut med de känsliga handlingarna.

§15

Arbetsgruppen för Mål och Vision kommer ha möte under onsdagen och kommer
skicka ut underlaget efter detta.

§17

I skrivande stund har diskussionsunderlaget för LUS OK inte skickats ut och är därför
inte med i handlingarna.

Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Jacob Adamowicz

Redovisas
S12 14/15

S3 13/14

Funktionärsregister

Linus Hammarlund

S14 14/15

S7 13/14

Mål och vision

Sara Gunnarsson

S11 14/15

S2 14/15

Arbetsgruppen för tack 4.0

Elin Nordahl

S11 14/15

S6 14/15

Arbetsbeskrivningar

Jacob Adamowicz

28 februari 2015

S6 14/15

Valprocess

Peter Dahl

28 februari 2015

Kårstyrelsen tjänst, dag som ovan
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Studeranderepresentanter vid LTH utsedda av
TLTH

Bakgrund
Detta dokument anger samtliga studeranderepresentanter som TLTH har valt att sitta i LTH:s
beslutande och beredande organ. Detta dokument uppdaterades senast 20150204.
● Fetmarkerade namn anger ordinarie studeranderepresentanter. Kursivt markerade
namn anger suppleanter
○ Ordinare
,
Suppleant

● Samtliga poster är valda antingen via Teknologkårens fullmäktige eller
Teknologkårens styrelse i enlighet med Teknologkårens styrdokument.
Nomineringarna har skickats in till Teknologkårens utbildningsutskott av sektionernas
studierådsordförande.

Bakgrund
Beredningar
Utbildningsberedningen (UBB)
Forskningsberedningen (FB)
Infrastrukturberedningen (IB)
Forskningsnämnder
Forskningsnämnd 1 (FN1)
Forskningsnämnd 2 (FN2)
Forskningsnämnd 3 (FN3)
Utbildningsnämnder
Utbildningsnämnd A
Utbildningsnämnd B
Utbildningsnämnd C
Utbildningsnämnd D
Utbildningsnämnd E
Programledningar
Teknisk Fysik (F)
Teknisk Matematik (Pi)
Teknisk Nanovetenskap (N)
Elektroteknik (E)
Biomedicinsk teknik (BME)

Maskinteknik (M)
Väg och vattenteknik (V)
Brandingenjör (Bi)
Lantmäteri (L)
Arkitektur (A)
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för A:
pleda@tlth.se
Industriell Design (ID)
Kemi och bioteknik (BK)
Datateknik (D)
Information och kommunikationsteknik (C)
Byggteknik: IBYA, IBYI och IBYV (ING/bygg)
DataElektro: IDA, IEA (ING/dataelektro)
Ekosystemteknik (W)
Industriell ekonomi (I)
Institutionsstyrelser
Arkitektur och byggd miljö (Arkitektur)
Bygg och miljöteknologi (Byggmiljö)
Byggvetenskaper (construction)
Designvetenskaper (Design)
Datavetenskap (CS)
Elektro och informationsteknik (EIT)
Energivetenskaper (Energy)
Fysiska institutionen (fysik)
Immunteknologi (Immun)
Kemiteknik (chemeng)
Kemiska institutionen (KILU)
Livsmedelsteknik (food)
Maskinteknologi (mecheng)
Matematikcentrum (MC)
Reglerteknik (control)
Teknik och samhälle (ToS)
Teknisk ekonomi och logistik (IML)
Övriga organ
Nanometerkonsortiets styrelse
Internationella miljöinstitutet (IIIEE)
Lärarförslagsnämnder
Rekryteringsnämnd
Karriärnämnd
LTH centralt
Presidium
Ledningsgrupp för jämlikhets, likabehandlings och mångfaldsarbete (JäLM)
Fakultetsstyrelsen (SLTH)

Beredningar

Utbildningsberedningen (UBB)
Namn

Epost

Mandatperiod

Daniel Lundell

daniellundell91@gmail.co
m

2014/07/01 – 2015/06/30

Erik Molin

erik.johan.molin@gmail.co
m

2014/07/01 – 2015/06/30

Alexander Pieta
Theofanous

vkou@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Rickard Möller

Rickard.moller.91@gmail.c
om

2014/07/01 – 2015/06/30

Linnea Thörnqvist

vkoi@tlth.se

2014/11/24 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i utbildningsberedningen: ubb@tlth.se

Forskningsberedningen (FB)
Namn

Epost

Mandatperiod

Christina Windmark

christina.windmark@iprod.lth.se

2014/07/01 –2015/06/30

karolina.johansson@chemeng.lth.s
e

2014/07/01 – 2015/06/30

Karolina Johansson

Johan Simonsson

johan.simonsson@forbrf.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Malin Jonsson

malin.jonsson@forbrf.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Alexander Pieta Theofanous

vkou@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i forskningsberedningen: fb@tlth.se

Infrastrukturberedningen (IB)
Namn

Epost

Mandatperiod

Micaela Bortas

vkos@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Sara Gunnarsson

ko@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i infrastrukturberedningen: ibb@tlth.se

Forskningsnämnder
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i alla forskningsnämnder: fn@tlth.se

Forskningsnämnd 1 (FN1)
Namn

Epost

Mandatperiod

Andreas Ericsson

andreas.ericsson@eit.lth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Johan Simonsson

johan.simonsson@forbrf.lth.se

2014/02/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i forskningsnämnd 1: fn1@tlth.se

Forskningsnämnd 2 (FN2)
Namn
Fredrik Nielsen

Epost
Fredrik.Nielsen@chemeng.lth.se

Mandatperiod
2014/08/15 – 2015/06/30

Johanna.Olsson@chemeng.lth.se
Johanna Olsson
Klara Sjölin

2014/11/26 – 2015/06/30
klara.sjolin@food.lth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i forskningsnämnd 2: fn2@tlth.se

Forskningsnämnd 3 (FN3)
Namn

Epost

Mandatperiod

Sara Lönn

sara.lonn@energy.lth.se

2014/09/18 – 2015/12/31

Johanna Sörensen

johanna.sorensen@tvrl.lth.se

2014/01/01 – 2015/12/31

Christina Windmark

christina.windmark@iprod.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Erdzan Hodzic

erdzan.hodzic@energy.lth.se

2015/01/26  2015/06/30

vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i forskningsnämnd 3: fn3@tlth.se

Utbildningsnämnder
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i alla utbildningsnämnder: unx@tlth.se

Utbildningsnämnd A
Namn

Epost

Mandatperiod

Carolina Sartorius

dat11csa@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Fredrik Persson

Fredrik.persson94@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Sofia Karlén

sofia.karlen.112@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Kristoffer Leo

kristoffer.leo@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Rasmus Ågren

rasmus.agren@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Sebastian Elm

sebastian.elm.055@student.lu.s
2015/01/01 – 2015/06/30
e

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i utbildningsnämnd A: una@tlth.se

Utbildningsnämnd B
Namn

Anna Ek

Epost

annaek_@hotmail.com

Mandatperiod

2015/01/01 – 2015/06/30

Matilda Hjälle

tpi11mhj@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Emma Malmström

sri@isek.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Erik Molin

erik.johan.molin@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Christina Rönngren

christinaronngren@hotmail.com 2015/01/01 – 2015/06/30

Björn Söderström

bjorn.a.soderstrom@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i utbildningsnämnd B: unb@tlth.se

Utbildningsnämnd C
Namn

Epost

Mandatperiod

Carolina Osvalder

psy13cos@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Anisa Zigaf

fra10azi@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Tim Djärf

kem14@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Oskar Hansson

kem11oha@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Albin Karlberg

bra11aka@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i utbildningsnämnd C: unc@tlth.se

Utbildningsnämnd D
Namn

Epost

Mandatperiod

Maria Lindahl

vsrvordf@tlth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Armin Cukur

ingsro@tlth.lth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Johanna Rasmusson

bts13jra@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Lovisa Elliot

lovisa.elliot@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Emelie Furbacken

bas11efu@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i utbildningsnämnd D: und@tlth.se

Utbildningsnämnd E
Namn

Epost

Mandatperiod

Viktoria Ringdahl

srm@maskinsektionen.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Simon Linge

simon.linge@live.com

2014/07/01 – 2015/06/30

CarlJohan Fredman

carljohanfredman@me.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Rebecka de Zalenski

rebecka@dezalenski.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i utbildningsnämnd E: une@tlth.se

Programledningar
Teknisk Fysik (F)
Namn

Epost

Mandatperiod

Elsa De Geer

elsadegeer@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Miriam Ahlberg

miriam.ahlberg@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Sara Mikaelsson

sara.mikaelsson@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Louise Linné

louise.linne@live.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Erik Ottosson

erik.ottosson.92@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Gustav Hedin

gustav.hedin.2@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för F: pledf@tlth.se

Teknisk Matematik (Pi)
Namn

Epost

Mandatperiod

Niklas Lundström

tpi13nlu@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Matilda Hjälle

tpi11mhj@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30
2014/07/01 – 2015/06/30

Pontus Andersson

pontus.andersson.417@studen
t.lu.se

Emma Sjögren

emma.sjoegren@hotmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Gabrielle Flood

tpi11gfl@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för Pi:
pledpi@tlth.se

Teknisk Nanovetenskap (N)
Namn

Epost

Mandatperiod

Gustaf Gustafson

tna12ggu@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

christinaronngren@hotmail.co
m

2014/07/01 – 2015/06/30

Christina Rönngren
Elsa Roxling

elsaroxling@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Julia Alsved

juliaalsved@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Niklas Hansson

niklas.sven.hansson@gmail.co

2014/07/01 – 2015/06/30

m
Marcus Tornberg

tornberg.marcus@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för N:
pledn@tlth.se

Elektroteknik (E)
Namn

Epost

Mandatperiod

Sebastian Elm

elt12sel@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Morgan Ask

elt11mas@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

viktor.hjelm@live.com

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant

Viktor Hjelm
vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för E:
plede@tlth.se

Biomedicinsk teknik (BME)
Namn

Epost

Mandatperiod

Malin Magnusson

malin.magnusson.410@student.
2014/07/01 – 2015/06/30
lu.se

Sofia Karlén

sofia.karlen.112@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Tilda Claeson

tilda.claeson.677@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
vakant

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för BME:
pledbme@tlth.se

Maskinteknik (M)
Namn

Epost

Mandatperiod

Viktoria Ringdahl

srm@maskinsektionen.com

2015/01/01 – 2015/06/30

CarlJohan Fredman

carljohanfredman@me.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Johanna Friis

friis.johanna@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Linnea Axell

linnea.axell.258@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Karim El Ghamrawi

karimt@hotmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Rebecka de Zalenski

rebecka@dezalenski.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för M:
pledm@tlth.se

Väg och vattenteknik (V)
Namn

Epost

Mandatperiod

Martin Lundgren

vsrvordf@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Erica Håkansson

erica.hakansson.831@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Sigfrid Lindén Johansson

sigfridj@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Maria Lindahl

maria.lindahl93@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Elin Nyberg
Sofie Schumacher

vov12eny@student.lu.se
sofie.schumacher@hotmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30
2014/07/01 – 2015/06/30

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för V:
pledv@tlth.se

Brandingenjör (Bi)
Namn

Epost

Mandatperiod

Erika Lövström

erika.lovstrom@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Annah Håkansson

annah.hakansson@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Sofia Månsson

bra12sma@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Dastid Selmani

dastid.selmani@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant

vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för Bi:
pledbi@tlth.se

Lantmäteri (L)
Namn

Epost

Mandatperiod

vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för L: pledl@tlth.se

Arkitektur (A)
Namn

Epost

Mandatperiod

vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för A:
pleda@tlth.se

Industriell Design (ID)
Namn

Epost

Mandatperiod

Simon Helmersson

ide11she@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Evastina Pauly

ide13epa@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant

Erik Thomasson
vakant
vakant

erik.thomasson.841@student.lu. 2015/01/01 – 2015/06/30
se

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för ID:
pledid@tlth.se

Kemi och bioteknik (BK)
Namn

Epost

Mandatperiod

Tim Djärf

kem14tdj@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Oskar Hansson

kem11oha@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Rickard Allreke
Wählhammar

bte13rwa@student.lu.se

Petter Starlander

ake09pst@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Cecilia Ahlström

kem13cah@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för ID:
pledbk@tlth.se

Datateknik (D)
Namn

Epost

Mandatperiod

Carolina Sartorius

dat11csa@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Filippa De Laval

dat13fde@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Daniel Lundell

ada10dlu@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Alexander Pieta Theofanous

zba08ath@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant

vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för D:
pledd@tlth.se

Information och kommunikationsteknik (C)
Namn

Epost

Mandatperiod

Josefin Karlsson

dic11jka@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Tomas Harrysson

tomas@hawry.net

2014/07/01 – 2015/06/30

Sara Lindgren

dic13sli@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Anna Lissborg

anna.lissborg@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för C:
pledc@tlth.se

Byggteknik: IBYA, IBYI och IBYV (ING/bygg)
Namn

Epost

Mandatperiod

2015/01/01 – 2015/06/30

Armin Cukur

ingsro@tlth.lth.se

Jenny Werner

jenny.werner.603@student.lu.se 2015/01/01 – 2015/06/30

Elin Jungevi

elin.jungevi@hotmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Ola Aurell

perolaaurell@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Erik Hjorth

bya12ehj@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för ING/bygg:
pledingbygg@tlth.se

DataElektro: IDA, IEA (ING/dataelektro)
Namn

Epost

Mandatperiod

Armin Cukur

ingsro@tlth.lth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Fredrik Persson

Fredrik.persson94@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Rasmus Ågren

rasmus.agren@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Sara Malmström

elt14sma@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Simon Karlsson

dat12ska@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för
ING/dataelektro: pledingdataelektro@tlth.se

Ekosystemteknik (W)
Namn

Epost

Mandatperiod

Anisa Zigaf

fra10azi@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Josefin Johansson

aek10jjo@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Ellen Handberg

eko12eh2@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Ida arvidsson

idaarvid@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för W:
pledw@tlth.se

Industriell ekonomi (I)
Namn

Epost

Mandatperiod

Emma Malmström

sri@isek.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Joel Oredsson

ordf@isek.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Elin Söderberg

esl.soderberg@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Frans Wåhlin

au@isek.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Elin Söderberg

esl.soderberg@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Oskar Pettersson

oskaroppepettersson@gmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i programledningen för I: pledi@tlth.se

Institutionsstyrelser
Arkitektur och byggd miljö (Arkitektur)
Namn

Epost

Malka Logo

logomalka@gmail.com

August Almqvist
Jansson

august.almqvist@gmail.com

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/06/30
2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för arkitektur och
byggd miljö: instarkitektur@tlth.se

Bygg och miljöteknologi (Byggmiljö)
Namn

Epost

Mandatperiod

Karolina Lundh

bra12klu@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Linn Svärd

linn.svard@tlth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi: instbyggmiljo@tlth.se

Byggvetenskaper (construction)
Namn
Sigfrid Lindén
Johansson

Epost

sigfridj@gmail.com

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi: instconstruction@tlth.se

Designvetenskaper (Design)
Namn

Epost

Mandatperiod

Carl Lidgard

Carl.Lidgard@design.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Erik Karud

mad12eka@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Adrian
Petersen

adrian.petersen.051@student.lu.s
e

2014/12/03  2015/06/30

Katrin
MolinaBesch

katrin.molinabesch@plog.lth.se

Oskar Jönsson ama10ojo@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30
2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för
designvetenskaper: instdesign@tlth.se

Datavetenskap (CS)
Namn

Epost

Mandatperiod

Maj Stenmark

maj.stenmark@cs.lth.se

2015/01/01 
2015/12/31

Filippa De Laval

dat13fde@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Philip Siederer

tfy11psi@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Usman Mazhar
Mirza

Usman_Mazhar.Mirza@cs.lth.s 2015/01/01  2015/12/31
e

Carl Nilsson Nyman cnn@dsek.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Björn Wictorin

2015/01/01 – 2015/06/30

lak12bwi@student.lu.se

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för
datavetenskap: instcs@tlth.se

Elektro och informationsteknik (EIT)
Namn
Josefin Karlsson

Epost
dic11jka@student.lu.se

Mandatperiod
2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
Georg Wolgast

georg.wolgast.553@student.lu.s 2015/01/01 – 2015/06/30
e

vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen elektro och
informationsteknik: insteit@tlth.se

Energivetenskaper (Energy)
Namn
Erik Svantesson

Epost
svante_hpuj@hotmail.com

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för
energivetenskaper: instenergy@tlth.se

Fysiska institutionen (fysik)
Namn
Daniel Damberg

Epost
daniel.damberg@gmail.com

Jesper Borggren jesper.borggren@forbrf.lth.se

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/06/30
2015/01/01  2015/06/30

vakant
David Winge

david.winge@teorfys.lu.se

2015/01/01  2015/06/30

vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i fysiska institutionen: instfysik@tlth.se

Immunteknologi (Immun)
Namn

Epost

Mandatperiod

Payam Delfani

Payam.Delfani@immun.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Venera Kuci

venera.kuci@immun.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Christina
Rönngren

christinaronngren@hotmail.co
m

2015/01/01  2015/06/30

Leena Liljedahl

Leena.Liljedahl@immun.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Mattias Brofelth

mattias.brofelth@immun.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för
immunteknologi: instimmun@tlth.se

Kemiteknik (chemeng)
Namn

Epost

Mandatperiod

Anders Arkell

Anders.Arkell@chemeng.lth.se

2014/07/01 – 2015/12/31

Fredric Bauer

Fredric.Bauer@chemeng.lth.se

2015/01/01  2015/12/31

Elin.Johansson@chemeng.lth.s
e

2015/01/01  2015/06/30

vakant

Elin Johansson
vakant
vakant

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för kemiteknik:
instchemeng@tlth.se

Kemiska institutionen (KILU)
Namn
Oskar Hansson

Epost
kem11oha@student.lu.se

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i Kemiska institutionen:
instKILU@tlth.se

Livsmedelsteknik (food)
Namn

Epost

Ebba Rosendal

bte12ero@student.lu.se

Elisabeth
Eriksson

elisabeth.eriksson@food.lth.se

Randi Phinney

randi.phinney@food.lth.se

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/06/30
2015/01/01 – 2015/12/31
2015/01/01 – 2015/12/31

Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för
livsmedelsteknik: instfood@tlth.se

Maskinteknologi (mecheng)
Namn

Epost

Mandatperiod

tuva.svensson@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Anton Kjellander

antonkjellander13@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Michael Halldén
Båth

mas12mha@student.lu.se

Tuva Svensson
vakant
vakant

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för
maskinteknologi: instmecheng@tlth.se

Matematikcentrum (MC)

Namn
Björn Linse

Epost
atf10bli@student.lu.se

Mårten Wadenbäck marten@maths.lth.se

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/06/30
2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
Charlein Simonsson

charlein.simonsson@telia.com 2014/07/01 – 2015/06/30

Johan Fredriksson

johanf@maths.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i Matematikcentrum: instmc@tlth.se

Reglerteknik (control)
Namn

Epost

Mandatperiod

Erik Ottosson

erik.ottosson.92@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Max Guidotti

Max@guidotti.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant

Alexander Karlsson dat11aka@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för reglerteknik:
instcontrol@tlth.se

Teknik och samhälle (ToS)
Namn

Epost

Mandatperiod

Alexandra
Nikoleris

alexandra.nikoleris@miljo.lth.se

Angelica Grönvall agronvall@hotmail.com

2015/01/01 – 2015/06/30
2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
André Månsson

andre.mansson@miljo.lth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Lovisa Elliot

lovisa.elliot@student.lu.se

2015/01/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för Teknik och
samhälle: insttos@tlth.se

Teknisk ekonomi och logistik (IML)
Namn

Epost

Mandatperiod

Frida Schedin

frida.schedin.417@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Joakim Kembro

joakim.kembro@tlog.lth.se

2014/07/01 – 2015/12/31

Viktor Nilsson

mas11vni@student.lu.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Lina Johansson

lina.johansson@iml.lth.se

2015/01/01  2015/06/30

Björn Söderström bjorn.a.soderstrom@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

vakant
Epost som går till samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen för Teknisk
ekonomi och logistik: instiml@tlth.se

Övriga organ
Nanometerkonsortiets styrelse

Namn

Epost

Mandatperiod

vakant
vakant
vakant
vakant
vakant
vakant

Internationella miljöinstitutet (IIIEE)
Namn
Charlotte
HuusHenriksen

Epost

Mandatperiod

charlotte.huushenriksen.499@ 2014/07/01 – 2015/06/30
student.lu.se

Lärarförslagsnämnder
Rekryteringsnämnd
Namn
Love Sjögren
vakant
vakant
vakant
vakant
vakant

Epost
lovepove@gmail.com

Mandatperiod
2014/07/01 – 2015/12/31

Karriärnämnd
Namn

Epost

Mandatperiod

Love Sjögren

lovepove@gmail.com

2014/07/01 – 2015/12/31

Rasmus Kjellén

rasmus.kjellen@gmail.com

2014/07/01 – 2015/12/31

vakant
vakant
vakant
vakant

LTH centralt
Presidium
Namn

Epost

Mandatperiod

Sara Gunnarsson

ko@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Alexander Pieta Theofanous

vkou@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Micaela Bortas

vkos@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Linnea Thörnqvist

vkoi@tlth.se

2015/01/01 – 2015/06/30

Ledningsgrupp för jämlikhets, likabehandlings och
mångfaldsarbete (JäLM)
Namn

Epost

Mandatperiod

Micaela Bortas

vkos@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Kajsa Ahlgren

kajsa.ahlgren@iml.lth.s
e

2015/02/02 – 2015/06/30

vakant
vakant

Fakultetsstyrelsen (SLTH)
Namn

Epost

Mandatperiod

Rasmus Kjellén rasmus.kjellen@gmail.com

2014/07/01 – 2015/06/30

Karolina
Johansson

karolina.johansson@chemeng.lth.
se

2014/07/01 – 2015/06/30

Martin Persson

martin.persson@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Malin Jonsson

malin.jonsson@forbrf.lth.se

2014/07/01 – 2015/06/30

Sara
Gunnarsson

ko@tlth.se

Alexander Pieta
Theofanous

vkou@tlth.se

2014/07/01 – 2015/06/30
2014/07/01 – 2015/06/30

STYRELSEHANDLING

Motion angående Soffinköp

Kårhuset Lund, 29 januari 2015
Christer Andersson & Rasmus Kjellén
Utskottet för att få saker gjort

Motion angående Soffinköp
Bakgrund

Den gamla soffan i hänget är helt slut, vilket ger det nyrenoverade rummet och det i övrigt så
fina kontoret en naggad kant. (Soffborden är inte mycket bättre…)

Förslag

Vårt förslag är att köpa in en likadan soffa som den nya (den hela), (11 490:- ink frakt)
http://www.nilssonsisvedala.se/product.html/castello och två nya soffbord (1295:-/st ex
frakt) http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10176287/#/10176292 Totalt
14 080:- plus transport till Ikea.
Vi yrkar därför på
att

Köpa in en ny soffa till hänget, enligt ovan.

att

Köpa in två nya soffbord, enligt ovan.
Det åligger styrelsen att göra detta, Rasmus hjälper gärna till.

I tjänsten,

CHRISTER ANDERSSON,
Utskottet för att få saker gjort

Motion angående soffinköp

RASMUS KJELLÉN,
Utskottet för att få saker gjort
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BEST JANUARI 2015

SAMMANFATTNING
Månaden har till större delen ägnats åt att planera Kulturutbyte, presidentbyte och
allmänt häng tillsammans.

KULTURUTBYTE
Vad är det?
· Vi har ingått ett samarbete med två andra BESTgrupper i detta fall Barcelona och
Podgorica, det är nu vår tur att ta emot dem här i Lund då vi redan besökt deras
städer. Det kommer ca 18 personer och vi kommer göra massa roliga saker
tillsammans så som att basta, åka till Högevallsbadet, lära dem att göra köttbullar och
även gå på temasittning och mycket mer.
När?
· Kommer äga rum 7-12 februari med Lopthet som bas.

PRESIDENTBYTE
21/1

Presidentbyte
· Henrik Normann har tagit över som president.

ÖVRIGT
Planera marknadsföring av sommarkurser, kolla över budgeten och eventuellt ändra i
den, presidenten ska se till att presentera sig för kåren samt påbörja en kontinuerlig
dialog med kåren för att leta efter möjliga samarbetsområden. Även kontakta
nollegeneral för att disskutera eventuellt samarbete till nollningen. Samt försöka
motivera folk att åka på interna events.

Kårhuset Lund, 7 februari 2015
Christian Hernvall, Pedell

Perioden 141201 - 150207

Husutskottet, superintendenter och alla i Kårhusservice, som ser till att Kårhuset och
Lophtet står kvar både när jag är närvarande och när jag inte är på plats.

Fixhelgen 12/12-13/12 var väldigt lyckad och trevlig, samtidigt som vi fick mycket gjort.
Överlämning, teambuilding och arbetet med de nya heltidarna.
Planeringen inför våren, både vad gäller utskottsverksamhet och projekt, lovar mycket gott.

Att hantera mailströmmen.

Inte vad jag tänker på för tillfället.

Förutom löpande arbete så blir det mycket jobb på Verksamhetsplanspunkten för Lophtet,
och lite projekt för förbättringar i Kårhuset och Lophtet. Mestadels projekt för att förbättra
uthyrningsupplevelsen och göra det lättare för Kårhusservice och Superintendenter att göra
ett bra jobb.
Vi får se om det blir något av äskanden till Karnevalen.
Det är planerat en HUT-”kickoff”, med riktigt kul aktivitet! Det kommer också planeras
inför nästa Fixhelg med HUT, och bli några fixtisdagar.

Lophtet
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 7 februari 2015
Christian Hernvall, Pedell

Det jobbas på en rapport innehållandes material från workshops, besiktningar och andra
studier som gjorts på Lophtet, för att presentera möjliga användningsområden och
förbättrningsområden beroende på vilket väg som TLTH och dess medlemmar vill att
Lophtet ska följa. Målet är att den ska presenteras på Fullmäktigemöte 2.
Cornelis
Arbetet har stannat upp sedan slutet av förra året. Målet är att få igång arbetet igen.

Projekt förbättra bokning- och uthyrnings-upplevelse samt rutiner: Det har
producerats massor av kvällsrapporter, informationsblad, prislistor, how-tos, etc. gällande
Lophtet, Cornelis och Gasquesalen.
HusUtskotteT: Det har planerats in möten aktiviteter för våren med Christer Andersson,
Vice Ordf. i HUT. De aktiviteter som hölls förra året var lyckade men tyvärr lite för få, bland
annat för att jag inte hade möjlighet att prioritera det med höstens arbetsbelastning.
Gasqueköket: Jag och Johan Förberg, Kårhusservice förvaltare, tittar på möjligheter att
förbättra Gasqueköket.
Kollegiet: Lagt på is. HUT och andra projekt prioriteras högre.
Terminsstädning av Gasque- och Cornelis-kök: LU Service varit på besök och lagt offert
för städning. Undersöker hur det ska in i budget.

Att behöva vara på kontoret 10-16 passar inte alla poster och alla arbetsdagar. Föreslår att i
riktlinjer ändra tiden till 10-14 eller åtminstone 10-15.

Med vänlig hälsning,

CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Heltidarrapport – Näringslivsansvarig
Perioden 2014-12-01 – 2015-01-31

”Detta är jag stolt över!”
Jag har blivit ordförande i ARG

Nämn tre saker som har gått bra
Individuella möten med utskottet som gav mycket bra feedback till mig
Planerat mycket inför våren
Verkligen kickat igång arbetet med Innovation Week i april

Nämn en sak som gått mindre bra
Trainee-bussen var något missnöjd med placeringen då det inte blir jättemånga som passerar tack vare
ombyggnationen av V-huset.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Det är skönt att kunna bolla med styrelsen eller någon styrelsemedlem kring vissa frågor. Detta tycker jag
har fungerat bra med Jacob och Daniel under sommaren. Jag tycker att detta fungerat bra under hösten med
och är därför mycket nöjd med den biten. Ser gärna att detta fortsätter under våren

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Det blir några mässor att åka iväg på samt att gå på här på LTH. Dessutom kommer det vara en del
marknadsföring samt några event.

Verksamhetsplanen
Arbetet med verksamhetsplanen är igång men lagt på is ett tag. Eventuell nystart med nya ARKADansvariga?

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Projektuppföljning
Pågående:
Näringslivspub (Pub för alla näringslivutskotten på sektionerna)
Lunchföreläsning med Siemens
Innovation Week

Avslutade projekt:
Mycket planering
Trainee-bussen

Frågor till styrelsen?
Inga frågor just nu

Med vänlig hälsning,

ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 5 februari 2015
David Gustavsson, Informationsansvarigt

Heltidarrapport – Info
Perioden januari 2015

”Detta är jag stolt över!”

Jag har kommit igång med internationaliseringen, med fullständigt översatt Kårnytt.
Fortfarande vissa kinks, och andra delar av internationaliseringsarbetet kräver mer
tankearbete innan det kommer igång, men det känns bra.

Nämn tre saker som har gått bra
1. SAF i AF
2. De nya heltidarnas visitkort.
3. Workflow-förbättringar

Varför har detta gått bra?
1. Ungefär 100 sålda biljetter till Welcome Party.
2. De gick förvånansvärt snabbt genom tryckeriet och blev snygga. Jag har ännu inte
fått några klagomål på informationen på dem heller.
3. Jag har fixat swatches och typsnitt enligt grafiska profilen i designprogrammen,
vilket potentiellt kan spara mig en del tid i framtiden.

Nämn en sak som gått mindre bra
Hälsningsgillet.

Varför har detta gått mindre bra?
Det kom i sista minuten ny information om schemat som inte fungerade för den lilla
arbetsstyrka som var kvar i Lund, så vi var tvungna att ställa in vårt deltagande. Det är inte
en enorm förlust för oss, men det hade varit bra för relationen till resten av staden att
representera.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Nej.

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 5 februari 2015
David Gustavsson, Informationsansvarigt

Vad kommer att hända den kommande
månaden?

Arbete med och enligt verksamhetsplanen. Utredning av InfU som utskott. Jag jobbar på
bättre kontakt med kollegiet, och planerar att ha möte med dem någon gång den närmsta
månaden.
Ska försöka fixa layouten på engelska Kårnytt. Jobbar med hemsidan.
Det största är kanske marknadsföringen av valet.

Verksamhetsplanen

Kommunikation, d1-2: Jag ska inom den närmsta tiden skapa och distribuera en enkät om
Kårens informationskanaler, för att kunna börja utvärdera i början av mars.
Kommunikation, d3: Under februari ska jag diskutera ett eventuellt informationsutskotts
önskade funktion med utskottsordförande o.dyl.
Internationalisering: d*: Här sker regelbundna möten. Implementeringen av den nya policyn
fortskrider.

Projektuppföljning

Pågående projekt: Hemsidan, marknadsföring av valet, omstrukturering av Kårnytt och
Toablad, Heltidarskyltar.
Avslutade projekt: Överlämning, visitkort.

Frågor till styrelsen?
Nej.

Med vänlig hälsning,

DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 5 februari 2015
Namn, Post

Perioden 2014-12-01 – 2015-01-31

Jag är stolt över diskussionerna som har förts kring alkoholkultur på LTH i mina kollegier.
Det finns en tydlig vilja att reflektera och förbättra. Jag tror att TLTH har kommit relativt
långt i sådana frågor i förhållande till andra delar av kårsverige.

Spritförrådet är städat och fint!
Kontakt med kolleiger och utskott.
STARK-träff i Linköping
Överlämningsresa
Varför har detta gått bra?
Spritförrådet: Tack Förberg, Rickard och Daniel!
Jag kom igång snabbt med arbetet i sex- och aktukollegiet. Framför allt i sexkollegiet har vi
hunnit ha väldigt fruktsamma möten. Datum för pubrunda är spikat. Alkohol- och
drogpolicyn samt policyn för sociala aktiviteter har gåtts igenom ordentligt med långa
givande diskussioner kring bl.a. alkoholkultur på campus. Jag har även hunnit träffa Såsgeneralen, Ingenjörer Utan Gränser och delar av TIFs styrelse.
STARK-träffen i Linköping var väldigt intressant och givande för min del. Planeringen inför
och informationen kring träffen var oklar och något förvirrad, men väl på plats var det
kanonbra! Jag hade några konkreta funderingar som jag tog med mig och kunde få svar på i
det forumet. Kul att få träffa nytt folk och få perspektiv på sin egen verksamhet.
Budapest var strålande trevligt! Bra teambuilding!

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 5 februari 2015
Namn, Post

Alkoholutbildningarna (B- och C-cert)
Anmäla serveringsansvarig i Cornelis till tillståndsenheten
Varför har detta gått mindre bra?
C-cert vill jag skylla på KK som arrangerade det. Vi fick aldrig frågan om datumen passade
oss, varpå utbildningen hamnade mitt i tentaveckan. Jag och några av sexmästarna hade
tentamen samtidigt som utbildningen, varför vi inte kunde närvara. Angående B-cert ser jag
det som att jag och Nina delar på ansvaret kring att min anmälan glömdes bort. När jag kom
på det var det redan fullt…
Under Branschdagarnas pub torsdagen 29/1 hade jag glömt bort att skriva upp V-sektionens
sexmästare som serveringsansvarig i Cornelis hos tillståndsenheten. Självklart kom tillstånd
och gjorde en kontroll samma kväll. Vi fick dock inga anmärkningar i och med att båda PP
under kvällen fanns på den listan. Nu finns hela sexkollegiet på listan över
serveringsansvariga i Cornelis.

Nej, inte vad jag har känt ännu.

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor

Jag kommer ha möten med sex-, aktu- och cafékollegierna.
Sexkollegiehelgen äger rum 21-22a februari och kommer att vara en viktig del i
överlämningen kollegierna emellan.
Jag har skickat in en ansökan till SFS och IQs satsning ”Bästa Festen”
(http://www.sfs.se/nyheter/bli-forst-med-basta-festen). Väntar på besked om vi får vara
med eller ej.
Just nu har vi två jobbarlag i puben Puben. Jag jobbar på att få ett tredje publag. Med tre
publag räknar jag med att vi kan hålla pub i Cornelis på veckobasis.
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 5 februari 2015
Namn, Post

Proud Tech verkar vara på gång att komma igång med sin verksamhet igen. Jag skall
undersöka om de vill hålla i regelbundna pubar.

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Lophtet – En rapport håller på att färdigställas. Den skall tas upp till FM2.
Jag har varit med på några VP-möten, men har generellt inte hunnit sätta mig in i det arbetet
tillräckligt för att kunna redogöra för alla planer.

Lista över pågående och avslutade projekt
Pågående projekt:
Inventera spritförrådet
Skapa ett digitalt in- och utskrivningssystem för sprit- och engångsförråden.
Corneliusbalen
Hitta ett tredje publag för att få kontinuitet i pubarna.
Skriva en motion till fullmäktige angående idrottsverksamheten på Kåren. Hur skall
strukturen vara kring IdrU och TIF? TIF vill komma närmre TLTH och tar gärna på sig mer
ansvar kring samordning av idrottsevent på campus i utbyte mot att exempelvis kunna nyttja
våra lokaler billigare. Skulle vi kunna lägga allt idrottsansvar på TIF genom en skriftlig
överenskommelse att de även sköter kontakt med våra sektioner etc?
Avslutade projekt:
Sammanställa restaurangrapporten för 2014
En ny F1röj-ledning är utsedd.
Sara Fremlin har lyckats utse en projektgrupp för Corneliusbalen som går av stapeln den 18e
april.

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Nej.
Med vänlig hälsning,
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 9 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Perioden 141130 - 150131

Att ha planerat och genomfört den första vinteröverlämningen med den nya
läsårsindelningen.

Varför har detta gått bra?
Vinteröverlämningen – trots ny läsårsindelning så kändes det ändå som att vi gjort det bästa
möjliga av situationen och att överlämningen gick bra och att de nya heltidarna har kommit
igång bra med sitt arbete.
Veckorna precis efter jul var väldigt lugna så fick mycket gjort samt tid för att reflektera.
Att avsluta med gamla OK och starta upp med nya OK, jag gillar mina OKn, de är fina.

Varför har detta gått mindre bra?
Att skriva heltidarrapport och presidierapport.

Inte just nu.

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Möten med ordförandekollegiet, styrelsemöte med KFS, styrelse- och fullmäktigemöten,
verksamhetsplansmöten, medarbetarsamtal 6, arbetsgrupp VKOi, LUS ting, möte på campus
Helsingborg,
infrastrukturberedningen,
fullmäktigeutbildning,
styrelseutbildning,
sektionsstyrelsemöten, ordförandeskiphte, styrelsekickoff, BEST sommarkurs.

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 9 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Inte sammankallande för någon punkt men deltar på de punkter som jag är uppskriven på
och förbereder i viss mån saker mellan möten.

Lista över pågående och avslutade projekt
Avslutade:
-

Vinteröverlämning

Pågående:
-

Inspektorstavlor (i mängder)

-

Uppdatera anställningskontrakt, löneförhandlingar och andra arbetsgivarfrågor

-

TLTH/LTH avtalet

-

Nollningspolicy

-

Planera våren

-

Planera sommaröverlämning

-

Styrelse- och fullmäktigeutbildning

-

”Arbetsgivare for dummies”

-

Medarbetarsamtal 6

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Inte just nu.

Med vänlig hälsning,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 9 februari 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

Heltidarrapport – VKOi
Perioden 141202 - 150203

”Detta är jag stolt över!”

Att ungefär 70 % av alla inresande studenter, den här vårterminen, har blivit medlemmar i
kåren!

Nämn tre saker som har gått bra

Jag tycker att arbetet med verksamhetsplanen flyter på ganska bra. Jag har en tydlig bild över
vad jag ska göra framöver, vilket känns bra. Upplever också att de andra heltidarna som sitter
med på mina VP-punkter hjälper till och ”drar sitt strå till stacket”, och det är najs!
Arbetet med Riktlinjerna för Internationalisering håller på att implementeras. Till exempel
kommer Kårnytt kommer ut lika ofta på engelska som på svenska, och har samma innehåll.
Det går åt rätt håll med andra ord, även om det fortfarande finns en hel del att jobba på.
Mottagningen av de internationella studenterna har gått bra. Vad gäller Arrival Week fick
Rickard dra det absolut tyngsta lasset på grund av mina tentor, men där jag var inblandade
kändes det bra. Även vårterminsnollningen verkar ha gått fint och haft hög uppslutning på
sina event. Kul!

Nämn en sak som gått mindre bra

Det har varit lite lurigt med överlämningen på grund av den nya läsårsindelningen, så jag
kände mig inte riktigt förberedd när jag gick på. Har dock känt att jag har kunnat vända mig
med frågor som har uppstått under arbetet till både Micaela, Alexander och Rickard, vilket
har varit skönt.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?

Hjälpa till med att uppmärksamma Riktlinjerna för Internationalisering och se till att de
efterföljs! Till exempel se till att alla styrelsens möteprotokoll har en engelsk sammanfattning
som ligger uppe på hemsidan.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
•
•

Ska starta upp VMX för året.
SFS medlemsmöte.
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•
•
•

Kårhuset Lund, 9 februari 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

Sitter som studentrepresentant i ett projekt nere på Externa relationer om
mastersförberedande studieprogram, vilket kommer startas upp under februari.
RUBIK-möte i Lund med fokus på pedagogik och e-lärande.
Ska påbörja sammanställningen av information kring utbytesstudier.

Verksamhetsplanen

Tycker absolut att det går framåt! Jag har varit med på ett par möten innan jag gick på och vi
har hunnit med ett sedan jag gick på med. Finns en hel del saker att jobba framåt, men inget
som känns oöverkomligt. För detaljerad info, se bifogat dokument.

Projektuppföljning

Påbörjade (eller snart påbörjade) projekt
•
•
•

Revidering av SOUPen
Projekt om masterförberedande studieprogram
Handbok med information om utbytestudier

Frågor till styrelsen?
Nej.

Med vänlig hälsning,
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice President, Head of International Affairs
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Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Heltidarrapport – VKOs
Perioden 141128 - 150131

”Detta är jag stolt över!”
Att Nour kommer till LTH för en likabehandlingsföreläsning!

Nämn tre saker som har gått bra
SFS-arbetet har gått bra även om det har varit väldigt mycket. Planerandet av medlemsmötet
börjar bli klart och arbetet med SFS-fullmäktigemöte börjar komma igång.
Finansieringen av likabehandlingseventet med Nour har gått bra och det känns väldigt kul att
det blir av. Kul att få mycket stöd både från både kårstyrelsen och LTH.
Har hållit i likabehandlingsutbildningar både för nya heltidare under överlämningen och
under den internationella nollningens phadderutbildning. Väldigt roligt och lärorikt även för
mig.

Nämn en sak som gått mindre bra
Nollningspolicyn har tagit mycket på krafterna även om det sista utkastet nu är skickat till
fullmäktige.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Inte i dagsläget.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?






SFS medlemsmöte
Hålla i utbildning på W-sektionen
Kalla till de första kollegiemötena!
Komma igång med LUA-arbetet inför SFSFUM
Hålla i Utbildningsutskottets Utbildning för Utbildningsbevakare (UUU)
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Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Verksamhetsplanen
Tyvärr inte blivit så prioriterat. Nästan allt material är dock färdigt för vidare förankring och
spridning på sektionerna. Det största som är kvar är att få likabehandlingsombuden och
skyddsombudet att marknadsföra sig på sektionerna vid ett tillfälle då de ska stå i respektive
hus.

Frågor till styrelsen
Nix

Med vänlig hälsning,

MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar 14/15
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Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Heltidarrapport – VKOu
Perioden 141129 - 150130

”Detta är jag stolt över!”
Att jag återfått arbetsmoralen och motivationen. Mot slutet av höstterminen kändes det mer
givande att slöa och skita i saker och ting, mer än att jobba. Nu är det tvärtom. Jag var
livrädd att jag skulle braka ihop då jag kom tillbaka till jobbet men nu känner jag mig
pånyttfödd! Arbetsnarkomani, hurra!

Nämn tre saker som har gått bra
1.) Jag slog rekord i närvaro på CEQ-utbildningen! Drygt 45-50 personer dök upp och
många angav att det var otroligt givande, speciellt de nya SR-ordförandena.
2.) Ledamöterna i UBB tog vårt (studeranderepresentanternas) förslag på ett uppdrag på
stort allvar och tyckte att det var vettiga grejer som efterfrågades.
3.) Överlämningen har skett oförskämt smidigt och jag kommer mycket bra överens med alla
nya heltidare. Stämningen i B-B-båset är på topp och det speglas i UtbU LeG också!

Nämn en sak som gått mindre bra
Många av de projekt och åtaganden som jag tagit mig an och som jag hoppades skulle vara
avklarade vid det här laget är kvar. Jag har tyvärr inte riktigt lytt mina (och andras råd) med
avseende på prioriteringar av arbetsuppgifter. Jag kör fortfarande med många små bollar i
luften istället för att sätta mig ner och göra färdigt det stora, viktigaste, grejerna. Jag har blivit
bättre på att ”döda mina älsklingar” (”kill your darlings”) men ibland gör de sig påminda och
tar fokus från annat. Ett typexempel är Campus HBG. Jag hade i höstas planer på att göra
det till mitt lilla ”pet project”. Jag kom en bit på vägen men sedan har allt annat kommit i
vägen. Nu lurar VP-punkten runt hörnet, likväl mina SrKår-projekt jag velat iscensätta samt
en bunte rapporter jag gärna betat mig igenom.
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Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Under hösten så överlämnade Rickard ansvaret av att driva sina VP-punkter till Matilda. Den
VP-punkten agerade lite som ett utskott, med andra ord. Jag ansåg att jag kunde hantera det
själv, varav jag inte framförde ett liknande önskemål. Dock har jag kommit till insikten att
min personlighet inte är kompatibel med den ledarroll som behövs för att ro dessa 8 VPpunkter i hamn. Således önskar jag överlämna ansvaret av att leda grupperna, som hanterar
VP-punkterna, till någon styrelseledamot. Jag vill poängtera att jag inte avsäger mig ansvaret
för själv arbetet. Jag klarar dock inte av att kalla och leda möten samt formulera
förberedande (eller efterföljande) frågor. Åtminstone inte utan mer hjälp.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
– RUBIK: 12 stycken turister kommer till Lund! Kaos och kul! Join us in the bastu!
– Arbetsgrupp för att se över GU-strukturen vid LTH – inledande möten
– Arbetsgrupp för att se över inrättande av entrepresnörskapsskola (typ som Chalmers har).–
inledande möten
– SOUP-utkast på gång
– Ledig 16-17 februari
-- SRX #6 och #7
-- Ska crasha SFS medlemsmöte
-- Ska fixa date med Charlotta Falvin

Verksamhetsplanen
Färdig med min del av internationaliserings-punkten. Producerat affisch och kuponger till
KFS.
Mina egna punkter rullar på för sakta och lite för osäkert. Men det är bättre rutin idag än
tidigare. Vissa punkter ser jag inte alls som problematiska – även om jag inte kommer att
producera en leverabel av så hög kvalité som jag själv/någon annan förväntar sig.
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Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Frågor till styrelsen?
Känner ni någon som brinner för eller är engagerad i TM-frågor? Jag ska vara på några
inledande möten för att se över den här entreprenörskapsskolan. Tanken är att det ska bli en
TM-ersättare. Jag är inte alls insatt i TM och ”brinner” inte för det så värst mycket. Känner
ni någon som är sugen på att driva igenom en TM-ersättare? Isåfall kan hen med gott
samveta ta min plats/roll i den arbetsgruppen!
Med vänlig hälsning,

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
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Kårhuset Lund, 5 februari 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Perioden 141201-150131

Jag är stolt över hur bra vår nya grupp kommit igång med gruppkänsla och samarbete!

Det har gått bra att göra klart underlag till bokföringen, eftersom vi legat lite efter på grund
av alla events och allt som behövt klarats upp! Men nu är vi snart på banan igen och det är
dags att göra ekonomisk uppföljning!
Det är jättekul att få nya människor på kontoret och jag tycker att det gått väldigt bra att lära
känna de genom olika events och upplevelser!

Jag har inte kommit igång med mina kollegier än.. Siktar på att göra det så fort som möjligt.

Nej, inte i nuläget.

I februari kommer jag att fokusera på att få vårt nya bokföringsprogram att fungera och alla
rutiner kring det. Ska bli väldigt kul!
Jag ska utöver det göra mitt yttersta för att fokusera på ekonomisk uppföljning av första
halvåret, nollningen, ARKAD, jubileumseventen och nyårsbalen.

På grund av ledighet och därefter hanteringen av mina löpande uppgifter så har det inte hänt
jättemycket från min sida. Det har dock gått framåt på de flesta punkterna då det finns andra
duktiga i grupperna!
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 5 februari 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Avslutade projekt:
Pågående projekt:
Byta bokföringsprogram
Försäkring Kårhusservice
Kartlägga kårens försäkringar
Utredning av Tack
Ekonomisk uppföljning
Starta igång nya kollegier

Nej, inte i nuläget.

Med vänlig hälsning,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare
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2 ( 2)

Utskottsrapport utbildningsutskottet


Januari 2015

Ny utskottsordförande
Sedan Daniel avgick i mitten av december har jag, Filippa, suttit som ordförande för
utbildningsutskottet. En stor del av tiden har bestått av jullov och överlämning, men nu börjar
verksamheten komma igång som vanligt igen och jag upplever att det fungerar bra. Vi har
pratat om att ta in en till vice ordförande som kan ta över min gamla roll i utskottet, ansvara för
nyhetsbreven, ta minnesanteckningar etc.. Vi kommer testa att låta David,
informationsansvarig, skriva nyhetsbreven men då hjälpa honom med vad som ska stå i det
istället för att han ska behöva gå igenom alla minnesanteckningar och handlingar som berör
utskottet. Det skulle både innebära en stor avlastning för oss och att David får god insikt i vad
utbildningsutskottet arbetar med. Om det visar sig bli en för stor arbetsbelastning eller
inkräkta på hans andra åtaganden hittar vi en annan lösning.
Det har varit lite oklart huruvida jag borde sitta med i en del av de pågående
VParbetsgrupperna, främst den som berör utskottets struktur. Jag har gjort bedömningen att
det är bättre att låta VKOerna rapportera på ledningsgruppsmötena än att jag går in i
grupperna som redan arbetat med VPpunkterna under en längre tid. Om styrelsen vill kan jag
absolut delta i gruppernas arbete, men jag upplever att den nuvarande lösningen fungerar
bra.

Ny struktur för studentrepresentanter
Sedan årsskiftet gäller den nya arbetsordningen och studentsuppleanterna har inte längre
närvarorätt i beredande och beslutande organ. För att hindra att studentinflytandet minskar
har vi infört arbetsgrupper för alla instutitionsstyrelser och utbildningsnämnder som
uppmuntras att ha förmöten. Studieråden kom in med sina nomineringar till posterna vid
månadsskiftet januari/februari så vi har inte hunnit ta kontakt med alla representanter än men
det kommer ske inom kort. Tanken är att vi ska hjälpa dem komma i kontakt med varandra,
om möjlighet finns hjälpa dem med deras första förmöte och därefter förse dem med
information som hjälper dem i deras arbete. Programledningarna berörs inte av den nya
strukturen då det är upp till sektionerna hur de väljer att arbeta.

Verksamheten i stort
Januari har bestått till stor del av överlämning för heltidarnas del och tentor för min egen.
Utöver den löpande verksamheten har en CEQutbildning arrangerats. Den 910:e februari är
SFS medlemsmöte i Lund och den 24:e februari kommer vårterminens UUU hållas. Den
kommande månaden kommer vi också börja planera för SpeakUp Days som blir i LP4.

Jag har börjat arbeta med tydligare rutiner och mer transparens inom utskottet. Bland annat
kommer rutinerna för hur remisser besvaras och hur vår valprocess ser ut diskuteras på nästa
ledningsgruppsmöte. Det har uppstått diskussioner rörande valprocessen varför jag har gått
igenom stadgar, reglemente, delegationsordning, sådant vi diskuterade under hösten samt
rådande praxis och sammanfattat det i ett dokument. Vi kommer diskutera det dels inom
ledningsgruppen men även hämta input från styrelsen och SRX.

I tjänsten,
Filippa de Laval

VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3

Verksamhetsplanen 14/15
Område: Internationalisering Delmål: 1
Bakgrund
Varje termin anländer det nya internationella studenter till LTH (Lunds Tekniska Högskola).
TLTH (Teknologkåren vid LTH) bör verka för att alla studenter ska känna sig välkomnade
och kunna ta del av kårens verksamhet och som ett steg i denna process borde det tas ett
helhetsgrepp angående kårens internationalisering i hela verksamheten.
Vidare bör de arrangemang och den verksamhet som kåren bedriver även anpassas mer så att
även internationella studenter har möjlighet att ta del av kåren och studentlivet i en större
utsträckning.
Delmål
5% av deltagarna på kårens samtliga arrangemang skall utgöras av internationella studenter,
sett på hela året
Projektgrupp
Ansvarig: Rickard Möller
Projektgrupp: Erik, Nina, Linnéa

Verksamhetsplanen 14/15
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3
Genomförande
Nr Uppgift

Beskrivning

Ansvarig

1.0 H a
e t t Diskutera igenom vad vi har för tankar om Rickard
uppstartsmöte
uppdraget. Bestämma privata möten och
sätta upp mål för områdena.
1.1 Ha möte nummer 2 Den 23/9

Matilda

1.2 K a l l a t i l l m ö t e Försöka hitta en mötestid som passar alla i Matilda
nummer 3
projektgruppen
1.3 K a l l a t i l l m ö t e Försöka hitta en mötestid som passar alla i Matilda
nummer 4
projektgruppen, förslag 17 dec kl 15-17
2.0 Strategi för när vi Ta fram riktlinjer från policyn
använder engelska/
svenska

Styrelsen/Linn

2.1 Genomföra
och Se till att Heltiderna följer de nya riktlinjer S t y r e l s e n /
följa upp att följs som styrelsen klubbat
Matilda
riktlinjerna
3.0 Kårnytt på engelska Diskutera med info om kårnytt och Rickard
infor mationen som g år ut till de
internationella studenterna. Även se till att
man kan skriva upp såg för kårens
nyhetsbrev utan att behöva vara medlem
3.1 Kårnytt på engelska Ta fram riktlinjer från policyn

Rickard/Linnea

4.0 Prova på event

Ordna ett event från Näringsliv/Fritid/ Erik
Utbildning så att man kan prova på och
hitta det man vill göra. Näringsliv hittar en
tid.

4.1 Prova på event

Fortsätta att arbeta för att genomföra detta

5.0 R a p p o r t
åtgärder

Erik

o m Fritid/Näringsliv/utbildning sammanställer Nina, Rickard,
allt man har gjort/tänkt på när det gäller att
göra kåren till en mer internationell miljö, Erik
detta sammanställs i en rapport för att det Linnéa
inte skall glömmas bort och att man skall
kunna fortsätta jobba med detta.

6.0 I n t e g r e r i n g p å Ha ett möte med ordförande kollegiet, och Rickard
sektionerna
ta upp frågan om hur vi förhåller oss till
internationella studenter.

6.1 I n t e g r e r i n g p å Ta fram mer sektionsspecifik information Rickard
sektionerna
så att sektionerna får bättre förutsättningar
i sitt arbete med internationella studenter.
Verksamhetsplanen 14/15
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3
6.2 I n t e g r e r i n g p å Följa upp rapporten om internationaliseringen
sektionerna

Linnea

7.0 S t u d i e b e v a k a Prata med SRX om mastersprogrammen och ge Rickard
mastersprogramme dem information för att kunna på ett bra sätt
n
studiebevaka mastersprogrammen.
7.1 S t u d i e b e v a k a Följa upp case-projekt
mastersprogramme
n

Linnea

8.0 I n f o
t i l l Information till Sektionerna om att kåren vill jobba Rickard
sektionsstyrelser
med internationalisering.
9.0 Möte med HintInt

Rickard

Framtid
JOBBA!
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3

Verksamhetsplanen 14/15
Område: Internationalisering Delmål: 2
Bakgrund
Varje termin anländer det nya internationella studenter till LTH (Lunds Tekniska Högskola).
TLTH (Teknologkåren vid LTH) bör verka för att alla studenter ska känna sig välkomnade
och kunna ta del av kårens verksamhet och som ett steg i denna process borde det tas ett
helhetsgrepp angående kårens internationalisering i hela verksamheten.
Något som är väldigt aktuellt är begreppet cirkulär immigration. Begreppet handlar om att
inresande utbytesstudenter även efter sin tid på LTH exempelvis vill komma tillbaka för att
studera på mastersnivå och arbeta i Sverige. Ett hinder för detta är möjligheten att stanna
kvar efter examen. Överhuvudtaget finns det stora möjligheter att ta ner hinder och främja
cirkulär immigration. Därför bör TLTH se över inresande internationella studenters
möjligheter efter examen liksom vi ser över detta för våra inhemska studenter.
Delmål
Se över inresande internationella studenters möjligheter till framtida studier och arbete i
Sverige efter examen.
Projektgrupp
Ansvarig: Rickard Möller
Projektgrupp: Erik, Linnéa

Verksamhetsplanen 14/15
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3
Genomförande
Nr Uppgift

Beskrivning

Ansvarig

1.0 Ha ett möte med Komma fram till en handlingsplan över vad vi kan Rickard
projektgruppen.
göra.
1.1 Ha möte nummer två Sammankalla nästa möte 23/9

Matilda

1.2 K a l l a t i l l m ö t e Försöka hitta en mötestid som passar alla i Matilda
nummer 3
projektgruppen
1.3 K a l l a t i l l m ö t e Försöka hitta en mötestid som passar alla i Matilda
nummer 3
projektgruppen
1.4 K a l l a t i l l m ö t e Försöka hitta en mötestid som passar alla i Matilda
nummer 4
projektgruppen, förslag 17 dec kl 15-17
2.0 MOOCs i svenska

Ta upp möjligheten med STIM med att ha en Rickard
MOOCs i svenska för de internationella
studenterna som kommer till sverige

2.1 MOOCs i svenska

Ta upp MOOCs i svenska för tekniker vid Rickard
Tekniska lärosätens möte i oktober.

2.2 MOOCs i svenska

S a m m a n k a l l a s t u d e n t r e p r e s e n t a n t e r n a i Rickard
internationaliseringskommittén och diskutera
möjligheten till svenskakurs som MOOCs inom
LU

3.0 Vad vill företagen ha Fråga företag vad som krävs för att de skall vara Erik
ut?
intresserade av internationella studenter.
Linnéa
Utvärdering ARKAD, diskussion med företag.
3.1 Utvärdering ARKAD Fråga företag vad som krävs för att de skall vara Linnéa
intresserade av internationella studenter.
Utvärdering ARKAD
4.0 M ä s s a
f ö r Ta kontakt med LUNA och Samvetet
internationella
studenter

Linnéa
Erik

4.1 M ä s s a
f ö r 5 dec händer det! LUX, delta och utvärdera Rickard
i n t e r n a t i o n e l l a mässan! Sprida information om det!
studenter
4.2 Resultatet av Mässan Ta del av utvärdering av mässan, hur ska jobba Linnea/
för internationella med det i framtiden? Se över möjligheterna till en Anita
studenter
egen mässa.
5.0 Större spridning av Försöka få in fler internationella företag och Erik
företag på våra event företag som är intresserade av internationella
Linnéa
studenter
6.0 SpråkCafé
Verksamhetsplanen 14/15

Kolla med VMX om intresset av att hålla ett Rickard
språkCafé på LTH.
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3
6.1 P r o m o t a a n d r a s Sprida mer information om Lus språkcafén och Linnea
Språkcafét
försöka gå på dem, VMX
7.0 P r o m o t a T a u p p m e d I A o m a t t p r o m o t a Rickard/
Mastersprogram för mastersutbildningar för våra utbytesstudenter
Linnea
utbytesstudenter
7.1 P r o m o t a Ta upp det med IA när de har mer tid, någon Linnea
Mastersprogram för gång under våren, ett engångs mail som går ut till
utbytesstudenter
alla som åkt hem, eller ett farwell-event
Framtid
JOBBA!
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3

Verksamhetsplanen 14/15
Område: Internationalisering Delmål: 3
Bakgrund
Varje termin anländer det nya internationella studenter till LTH (Lunds Tekniska Högskola).
TLTH (Teknologkåren vid LTH) bör verka för att alla studender ska känna sig välkomnade
och kunna ta del av kårens verksamhet och som ett steg i denna process borde det tas ett
helhetsgrepp angående kårens internationalisering i hela verksamheten.
En viktig erfarenhet att ha i bagaget efter sin tid på LTH är en viss andel studier förlagda
utomlands. Tyvärr är det långt ifrån alla studenter som söker utlandsstudier även om det
finns stora möjligheter genom de avtal LTH har med andra universitet i världen. Självklart
varierar detta med vilket utbildningsprogram hur många som söker utlandsstudier och det
kan vara en anledning att göra större satsningar på vissa program. För att fler studenter ska
ta del av möjligheten till utlandsstudier bör kåren nästa år göra en satsning på att öka
kännedomen kring utlandsstudier och de positiva effekterna kring dessa.
Delmål
Öka kännedomen bland LTH:s studenter kring utlandsstudier och dess positiva effekter.
Projektgrupp
Ansvarig: Rickard Möller
Projektgrupp: Erik, Maria, Theo
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3
Genomförande
Nr Uppgift

Beskrivning

Ansvarig

1.0 Träffas med projektgruppen

Bestämma hur vi skall gå vidare i Rickard
frågan

1.1 Ha möte nummer 2

Hålla möte den 23/9

1.2 Kalla till möte nummer 3

Försöka hitta en mötestid som Matilda
passar alla i projektgruppen

1.3 Kalla till möte nummer 4

Försöka hitta en mötestid som Matilda
passar alla i projektgruppen, förslag
17 dec kl 15-17

2.0 Utbytesspegater

Promota utbytesspegater

2.1 Utbytesspegater

Affisch med information om T h e o ,
utbytesspegat samt information om (Rickard,
andra chansen, färdigt 5 dec!
Maria)

2.2 Utbytesspegater

Sättas upp den 7 jan,

Maria

2.3 Utbytesspegater

Göras kuponger

Matilda

Matilda

Theo

3.0 S a m l a i h o p i n f o r m a t i o n o m Göra en bok med reseberättelser, Rickard
utbytesstudier och sätta ihop tidslinjer, myter, fördelar och vad
material
som gäller.
3.1 S a m l a i h o p i n f o r m a t i o n o m Fortsätta med arbetet i vår, målet är Linnea
utbytesstudier och sätta ihop att det ska bli klart under våren.
material
Möte under läsvecka 2-3 Lp 3
4.0 Prata med Infos och VMX om att Ta upp på kollegiemöte VMX
promota utlandsstudier

Rickard

4.1 Prata med Infos och VMX om att Ta upp på kollegiemöte Infox
promota utlandsstudier

Maria

4.2 Promota Andra chansen

Prata med Infos och VMX om att Rickard
promota utlandsstudier

5.0 Få fram mailadresser till studenter
som har varit på utbyten och
internationella studenter som varit i
Lund

Få fram adresser så man som Rickard
intresserad student kan ställa frogår
till studenter som varit i samma
sitts.

5.1 Få fram mailadresser till studenter I samband med punkt 3 ta fram Linnea
som har varit på utbyten och adresser till studenter så att man
internationella studenter som varit i kan ställa frågor.
Lund
6.0 Speak up days

Verksamhetsplanen 14/15

Se till att utbyte har en plats på Rickard
Speak up days
Theo
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VERKSAMHETSPLANEN 14/15
Område: Internationalisering
Delmål: 1,2,3
7.0

Promota utbyte

Ansökningsperioden Maria
för utbytesstudier är
2 sept-15 okt

Framtid
JOBBA!
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