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§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Sara Gunnarsson till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Linus Hammarlund till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 11 mars och justerat den 16 mars.

§14

Arbetsgruppen kommer sammanträda måndag kväll och handlingarna kommer
skickat ut så snabbt som möjligt.

§15

Underlaget som är utskickat är senaste utkastet på motionen. Den slutgiltiga kommer
skickas ut samtidigt som eventuella andra FM-handlingar. Handlingsstopp för FM är
den 23/2. Notera att förslaget kan förändras fram tills slutgiltig handling.

§16

Underlaget som är utskickat är senaste utkastet på motionen. Den slutgiltiga kommer
skickas ut samtidigt som eventuella andra FM-handlingar. Handlingsstopp för FM är
den 23/2. Notera att förslaget kan förändras fram tills slutgiltig handling.

§21

Ärendet gäller Ansvarsfrihet för Reftecs styrelse som Kårstyrelsen beslutar om.
Underlaget innehåller revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och balansrapport.

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

S13 14/15

S6 14/15

Arbetsbeskrivningar

Jacob Adamowicz

28 februari 2015

S6 14/15

Valprocess

Peter Dahl

28 februari 2015
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av representanter i
TLTHs utvecklingsgrupp för Bästa Festen

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Stadfästande av val av representanter i
utvecklingsgrupp för Bästa Festen
Bakgrund
Jag har i egenskap av aktivitetssamordnare ansökt å TLTHs vägnar att få deltaga i SFS och
IQs projekt ”Bästa Festen”. Detta projekt riktar sig till alla nationer och studentkårer i
Sverige. I vecka 8 fick vi beskedet att TLTH har blivit utvalda att som en av 11
organisationer vara en del av projektet Bästa Festen. Dessa 10 organisationer utgörs av 7
kårer, 2 nationer, SFS samt IQ. Projektet pågår under ett år.
Projektet syftar till att ge studentorganisationer ett bra forum att diskutera festverksamhet i
som skall resultera i verktyg att förändra synen på alkohol i den kultur som råder på
respektive campus.
SFS och IQs bild av vad projektet skall resultera i är:
Med ett stort stöd från SFS och IQ får deltagande nationer/kårer vara med och ta fram:
•

nya metoder för att fixa alkoholsmarta pubar, klubbar, baler, sittningar,
mottagningsverksamhet och andra festarrangemang.

•

konkreta verktyg för att göra den sociala verksamheten mer inkluderande redskap för att
göra kåren mer attraktiv för nya och befintliga medlemmar

•

lösningen på hur ni fixar Bästa Festen.

I och med att vi har blivit utvalda att deltaga i projektet åligger det TLTH att tillsätta en
utvecklingsgrupp med fullt mandat från kårledningen. Uppdraget för denna utvecklingsgrupp
är att driva utvecklingsarbetet, både strategiskt och praktiskt, exempelvis genom att testa
fram nya sätt att arrangera sociala aktiviteter.
Utvecklingsgruppen skall bidraga generöst till det nationella utvecklingsarbetet i satsningen.
Detta nationella utvecklingsarbete kommer bland annat att ske på cirka 5 träffar/workshops
runt om i Sverige. På dessa träffar skall minst 2 personer från vår utvecklingsgrupp deltaga.
Satsningen Bästa Festen bekostar genom Arvsfonden program, material, resor, kost och logi
för deltagarna.
Den första träffen kommer att äga rum 26-27e mars i Stockholm, varför jag redan nu
behöver tillsätta 2 personer i gruppen. I ett senare skede kommer gruppen förhoppningsvis
att utökas med fler individer. I och med att jag har ansökt och är arvoderad för att arbeta
med dylika frågor som projektet tar upp tycker jag att det är lämpligt att jag är en av dessa 2
representanter. I och med att Karin Dammer i ett tidigt skede uttryckte en stark vilja att
deltaga anser jag att även Karin skall väljas till en av dessa 2 representanter.
Stadfästande av val av representanter i TLTHs
utvecklingsgrupp för Bästa Festen
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Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Förslag
Mitt förslag är att styrelsen ger Gustav Seemann och Karin Dammer fullt mandat att
genomföra arbetet kring projektet i egenskap av representanter i TLTHs utvecklingsgrupp
för SFS och IQs satsning Bästa Festen.

Jag yrkar därför på
att

till representanter i TLTHs utvecklingsgrupp för Bästa Festen initialt välja
Gustav Seemann,
Karin Dammer

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
Aktivitetssamordnare

Stadfästande av val av representanter i TLTHs
utvecklingsgrupp för Bästa Festen
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av F1röj-ledning

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Stadfästande av val av F1röj-ledning
Bakgrund
Enligt min tolkning av delegationsordningen skall jag som ordförande i AktU välja
funktionärer i detsamma. F1röj är en del av AktU, varför jag nu har valt F1röj boss samt
övriga ledamöter i F1röjs ledningsgrupp.

Förslag
Mitt förslag är att styrelsen stadfäster/godkänner/bifaller/godtar/hurrar för/skålar för detta
val av ledningsgruppen för F1röj 2015.

Jag yrkar därför på
att

till F1 Röj Boss välja
John Alvén
samt

att

till medlemmar i F1 Röjs ledningsgrupp välja
My Reimer,
Niklas Karlsson,
Linus Hellman,
Andreas Fredh-Ojala,
Martin Gunnarsson,
Sara Ljunggren,
Emma Törner,
Anders Persson,
Robert Berglund

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
Aktivitetssamordnare

Motion angående XXXX
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Motion angående avveckling
funktionärsposten VKOi

av

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
Internationellt ansvar 2015

2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det är något som drabbar kurserna
och utbildningen på LTH men också det bidrag som LTH ger till TLTH. I det bidraget finns
finansiering av Vice Kårordförande för Internationella frågor (VKOi) med. Bidraget har
sänkts med 60000 kr för 2015 vilket motsvarar ca 25 % av finansieringen. Den kommer att
fortsätta sänkas med 50000–60000 kr de följande 3 åren vilket gör att vi står utan finansiering
för VKOi 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt
handling. Arbetsgruppen tittade igenom VKOi:s arbete och internationaliseringsarbetet på
TLTH och konstaterande att många av VKOi:s arbetsuppgifter borde ligga under andra
funktionärsposter. Dessutom anser gruppen att Kårens internationaliseringsarbete bör
omstruktureras från grunden. Internationalisering är inget som kan skötas av en specifik
person, utan bör genomsyra hela Kårens verksamhet.

Översynen av ovanstående problem, ekonomin och VKOi:s arbetsuppgifter, gör att vi vill
föreslå en omstrukturering av VKOi:s arbete och därmed en avveckling av
funktionärsposten. För att det ska göras på ett genomtänkt och bra sätt krävs en
handlingsplan för att föra över VKOi:s arbete till den övriga verksamheten. Vi föreslår att
detta läggs på den arbetsgrupp som redan har gjort förarbetet. I samband med detta anser vi
även att det är dags att ta fram en plan för internationalisering av TLTH. Detta blir ett
naturligt steg att göra när VKOi:s arbetsuppgifter övergår till den övriga verksamheten.
Uppdraget ska genomsyra hela verksamheten och bör därför genomföras av Kårstyrelsen.
Vi yrkar därför på
att
uppdra åt Kårstyrelsen att ta fram en Internationaliseringsplan. Deadline för
arbetet är FM 6 2015.
att
uppdra åt en arbetsgrupp led av Linnea Thörnqvist att ta fram en handlingsplan
för hur VKOi ska avvecklas till årsskiftet 2016/2017. Deadline för arbetet är FM 6 2015.
att
ålägga Kårstyrelsen att implementera ovan nämnda handlingsplan. Deadline för
arbete är årsskiftet 2016/2017.

I tjänsten,

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande Internationellt 2015
Motion angående avveckling av funktionärsposten VKOi

DANIEL LUNDELL,
Kårstyrelsen 2014/2015

FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående Kårens fonder

Kårhuset Lund, 17 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförandet

Motion angående Kårens fonder
Bakgrund
I årets verksamhetsplan ålades Styrelsen att utreda användningen av fonder kontra
avskrivningar. Den största anledningen att gå över till avskrivningar är att man kan utläsa
värdet på kårens (större) inventarier ur bokföringen. Styrelsens förslag är att Fullmäktige
beslutar om inköp som leder till avskrivningar eftersom beslutet belastar resultatet flera
verksamhetsår. Efter diskussioner med vår tidigare (ekonomiska) revisor har en enkel
riktlinje satts: ”inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett
halvt (1.5) prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av fullmäktige. Uttalande
om hur inköpet påverkar kårens likviditet ska inhämtas från GS innan beslutet tas”.
Parallellt med arbetet med avskrivningar har Styrelsen arbetat med den återemitterade delen
av Delegationsordningen som gäller Kårens fonder och mer specifikt vilket organ som ska
förvalta vilka fonder. Detta gjorde att arbetsgruppen gjorde en större utredning av Kårens
fonder och hur de har använts. I Stadgan finns Kårhusets drift- och underhållsfond samt
övriga fonder. Syftet med Kårhusets drifts – och underhållsfond är väl definierad i Stadgarna
medan de övriga fonderna ska fastställas i ett PM. Arbetsgruppen har inte kunnat hitta något
PM utan har istället utgått från tidigare bokslutsdispositioner för att kunna hitta
beskrivningar för de övriga fonderna (Se bilaga för beskrivningar). Överlag kan man säga att
Kåren saknar en genomtänkt struktur på fonderna samt ett övergripande syfte för vad vi
öronmärker pengar för. Vår åsikt är även att man tidigare misstolkat vad Kårhusets driftsoch underhållsfond ska användas till och att man därför bör skapa alternativ till denna. Vår
tolkning är att Kårhusets drifts- och underhållsfond endast ska användas för Kårhusets
driftskostnader, så som el och vatten, inte ska belasta resten av verksamheten. Tidigare har
den används till bland annan inköp av ljud- och ljusutrustning till Gasque.
Ett problem styrelsen upplevt är att vi inte kan ta större ekonomiska beslut som endast berör
den löpande, operativa verksamheten. Idag saknas det till exempel fonder som kan användas
till att ersätta ej fungerade inventarier, ett beslut som vi anser Styrelsen kan ta då det endast
innebär att vi upprätthåller den nuvarande verksamheten.

Förslag
Vårt förslag innebär att man omstrukturerar Kårens fonder och hur vi arbetar med dem. I
praktiken innebär detta att nya fonder kommer skapas, samtidigt som gamla tas bort.
Disponeringen har delats upp mellan Fullmäktige och Styrelsen där de nya fonderna har
skapats med avsikten att skilja på operativa och strategiska inköp.
Vi föreslår att avskrivningar skrivs in i Delegationsordningen, vilket innebär att Rullefonden
inte längre behövs. Vid inköp av ny Rulle kommer detta göras med avskrivningar istället för
att hämta pengar från fonderna.

Motion angående Kårens fonder
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Vi föreslår också att man bör ta bort Funktionärsfonden eftersom Kåren idag budgeterar för
arbetsglädje, utbildningar och teambuildning. Detta gör att syftet med Funktionärsfonden
inte längre finns. Inom en överskådlig framtid kommer denna fond inte behövas och vi anser
att Kåren inte ska spara för en framtid som skiljer sig så avsevärt från hur det ser ut idag.
Ett flertal fonder kommer dessutom tas bort eftersom de kommer ersättas av fonder som är
mer övergripande och som kommer täcka in de tidigare fonderna. De kårhusspecifika
fonderna kommer ersätta Exp- och datorutrustningsfonden, Utrustningsfond HUT och
Cornelisfonden. Lophtets reperationsfond kommer ersättas av de nya Lophtetspecifika
fonderna.
Logotypefonden har ett väldigt specifikt syfte som vi inte tycker är värt att spara pengar för.
Att sätta en logga på Kårhuset skulle även vara problematiskt med tanke på att vi hänger upp
bland annat vinterloggan och Arkad-vepan på huset.
Donatorsklubbsfonden skapas efter att NCC donerat 460 000 kr och en del av dessa pengar
avsattes för att ”ha en donatorsklubb och skall bekosta en flådig middag, inbjudningar o
liknande”. Eftersom pengarna som avsattes kommer från en donation har vi inte tagit
ställning i vad som bör hända med fonden. Om fullmäktige vill ha kvar den bör de samtidigt
göra en viljeyttring att verksamheten ska börja arbeta med donationer igen. Om så inte är
fallet bör fonden lösas upp. Fonden finns med i förslaget då vi ville presentera ett färdigt PM
som stämmer överens med fonderna och som kan börja användas direkt.
Tidigare år har det varit ett problem att man belastat fel fond för att det inte funnits någon
som passande. Vårt förslag är därför att om ett inköp inte passar in i någon av de olika
existerande fonderna så ska inköpet belasta verksamhetsårets resultat. Det bör inte uppstå så
många inköp som inte täcks av de nya fonderna eller av avskrivningarna men om det uppstår
är det bättre att belasta verksamhetsåret.
Förslaget att ändra namnet på Kårhusets drift- och underhållsfond är en lösning för att den
inte ska blandas ihop med den nya underhållsfonden.

Förslag

Jag yrkar därför på

att

i Delegationsordningen under Ekonomi lägga till:

Fonderingar
Kåren fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till vissa
specifika saker. Nedan följer en lista på kårens fonder och vilket organ som disponerar
respektive fond. Beskrivningar på fonderna finns i Stadgan samt ett separat dokument, PM
för Kårens fonder. Vid inköp som inte passar in på någon av fonderna ska inköpet belasta
verksamhetsårets resultat.
Fonder som disponeras av Fullmäktige:
Motion angående Kårens fonder
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• Kårhusets driftsfond
• Kårhusfond
• Lophtets rivningsfond
• Kårhusets investeringsfond
• Lophtets investeringsfond

Fonder som disponeras av Styrelsen:
• Kårhusets underhållsfond
• Lophtets underhållsfond
• Donatorsklubb

att

i Delegationsordningen under ekonomi lägga till:

Avskrivningar
Inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett halvt (1.5)
prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av Fullmäktige. Uttalande om hur
inköpet påverkar kårens likviditet ska inhämtas från GS innan beslutet tas

att

i Stadgan under Kapitel 28 Fonder ändra alla lydelser av:
Kårhusets drift- och underhållsfond
till
Kårhusets driftsfond

att

Fullmäktige tar ställning till Donatorsklubbfonden

att

fastställa Kårens fonder enligt Bilagan “PM för Kårens Fonder”

Arbetsgruppen för VP-delen ang ekonomi genom,

JACOB ADAMOWICZ,
Ordförande för Kårstyrelsen 14/15
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Bilaga: Nuvarande fonder
Kårhusets drifts- och underhållsfond
Från Stadgan §28:2:
”Syftet med Kårhusets drift- och underhållsfond är att tillse att Kårens medlemmar ej skall
behöva bekosta drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt
nyttjande av lokalerna.”
I tidigare versioner av Stadgan (från Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00)
kan utläsas:
”Kårhusets Drifts- och underhållsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av
Fullmäktiges avsattes till drift och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av
Fullmäktige eller annan genom frivilliga bidrag; samt erhållen, ej ianspråktagen, avkastning på
ovan nämnda medel”.
” Kårhuset drift- och underhållsmedel disponeras av Fullmäktige och får endast användas till
Kårhusets drift och underhåll. Endast föregående års realavkastning får disponeras”
Kårhusfonden
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00:
”I Kårhusfonden finns de medel som blev över när Kårhuset byggdes. Tanken är att dessa
medel skall utnyttjas den dag det behövs ett nytt Kårhus eller vi behöver bygga ut. ”
Exp- och Datorsfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Dessa medel är tänkt att användas till datorer, skrivare, inventarier etc. ”
Reperation Lophtet
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Dessa medel skall användas för att hålla Lophtet i gott skick.”
Rulle
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00:
”Den så kallade rullefonden behöver ett årligt tillskott på ca 35 000 kr för att Teknologkåren
om fem år skall kunna införskaffa en bil likvärdig med Rulle IV. Fem år var den tid som
Rulle III överlevde i kårens regi.”

Motion angående Kårens fonder

(8)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående Kårens fonder

Kårhuset Lund, 17 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförandet

Utrustningsfond HUT
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”När ”utrusningingsfonden” startades var tanken att spara pengarna tills det uppkom ett
lämpligt ändamål, och det är naturligtvis ett villkor som gäller än idag. Tanken är emellertid
inte att samla pengar på hög för samlandet skull.
Donatorsklubben
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 95/96:
”Dessa skall användas till att ha en donatorsklubb och skall bekosta en flådig middag,
inbjudningar o liknande för överskådlig framtid.”
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00:
”Donatorsklubben är pengar för att kunna hålla kontakten med Kårhusets donatorer. De ska
lämpligen hållas glada och välvilliga inställda till Teknologkåren för att kunna vara snälla mot
oss igen när vi behöver det.

Cornelisfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Cornelisfonden är tänkt att användas till investeringar i dyrare utrustning till Cornelis såsom
köksutrustning, nya inventarier etc. ”
Funktionärsfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 96/97:
”Funktionärsfonden är ett nytt förslag från i år där tanken är att pengarna skall gå till
åtgärder som främjar de som arbetar ideellt för kåren, och därmed även kåren. Detta kan
vara utbildningar av olika slag, seminarier, resor m.m. I de ideellt arbetande på kåren ingår
givetvis sektionernas funktionärer. ”
Lophtets rivningsfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Bildades under verksamhetsåret 01/02. Då det gamla arrendeavtalet med Akademiska hus
har löpt ut har emellertid kontraktsvillkoren aktualiserats. Om Akademiska Hus har tänkt
bygga på tomten är nämligen Teknogkåren skyldig att riva huset och återsätlla marken ”i
tjänligt skick”. I samband med förhandlingarna med Akademiska Hus har kårordförande
emeritus, Johan Hjalmarsson, begärt in offerter på vad det skulle kosta att riva Lophtet. Vi
vet därför att en eventuell rivning för tre år sedan skulle betinga ett pris om 100 kkr +
moms”.
Från Motion till fullmäktige ”Kårens fonder och reserverade medel.” från FM6 2001:

Motion angående Kårens fonder
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”Vid FM3 i våras i samband med bokslutet för år 99/00 så nämndes från kårstyrelsen att
våra revisorer (de ekonomiska, från en revisionsbyrån) uttryckt sin förvåning över att
Teknologkåren inte hade reserverat medel för att ta hand om den rivning av Lophtet som
blir aktuell när vi inte längre kan ha det kvar. För detta avsattes visserligen medel under FM3,
med de placerades i en reparationsfond som nämnts ovan inte är så lyckat. Enligt de
handlingar som styrelsen då presenterade kommer en rivning av Lophtet att kosta cirka 100
kkr och minst denna summa av reparationsfonden för Lophtet skulle alltid finnas för detta
ändamål.”
Logotype, även känd som Logga på huset fonden
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Denna post för reserverade medel skapades i och med bokslutsdispositionen för
verksamhetsåret 05/06. Syftet är att använda dessa pengar till att ordna en stor och
permanent logga som ska sitta på utsidan av kårhuset”.
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Kårhuset Lund, 17 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförandet

PM för Teknologkårens fonder
Detta PM fastställer och beskriver syftet med Kårens fonder. Enligt Stadgan §28:1 är Kårens
fonder: a) Kårhusets drift- och underhållsfond, samt b) övriga fonder. Kårhusets drift- och
underhållsfond primära syften beskrivs i Stadgan. De övriga fondernas syften beskrivs i detta
PM.

Fonder
Kårhusets driftsfond
Syftet med Kårhusets drift- och underhållsfond är att tillse att Kårens medlemmar ej skall
behöva bekosta drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt
nyttjande av lokalerna.
Fondens syfte är att täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Kårens lokaler i Kårhuset. I första hand ska
Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund av slitage
vid användning. Om inte det är möjligt får kårhusets driftsfond användas i andra hand.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Kårhusfonden
Fondens medel ska användas vid ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller vid utbyggnader
av det nuvarande Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Kårhusets underhållsfond
Fondens medel ska användas för att hålla Kårhuset i gott skick och uppehålla den standard
på inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera
Kårhuset eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en
sanering, ersätta gammal utrustning eller att ersätta söndrig ljudanläggning i Gasque.
Fonden disponeras av Styrelsen
Kårhusets investeringsfond
Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Kåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska användas
till att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset. Exempel på detta skulle kunna vara
inköp av ismaskin till Cornelis eller införskaffande av en fast projektor med projektorsduk i
Gasque.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Lophtets underhållsfond
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Fondens medel ska användas för att hålla Lophtet i gott skick och uppehålla den standard på
inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en sanering,
ersätta baren utan att förändra lokalplanen eller att ersätta ej fungerade utrustning i köket.
Fonden disponeras av Styrelsen
Lophtets investeringsfond
Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten på Lophtet och vid inköp av nya
inventarier till Lophtet som Kåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska användas
till att förändra eller utveckla verksamheten på Lophtet. Exempel på detta skulle kunna vara
en större ombyggnation eller inköp av större ljudanläggning.
Fonden disponeras av Fullmäktige

Lophtets rivningsfond
Fondens medel ska användas vid en eventuell rivning av Lophtet. Om Akademiska Hus
någon gång bestämmer sig för att använda sig av marken som Lophtet står på är Kåren
skyldig att återställa marken till brukligt skick.
Summan för en rivning har verksamhetsåret 01/02 satts till 100 000 kr + moms.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Donatorsklubben
Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer. De
öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten med donatorerna och bjuda in
dem på middagar eller andra tillställningar.
Fonden disponeras av Styrelsen
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Motion angående försäkring till kårhusservice

Kårhuset Lund, 20 februari 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Flera gånger i veckan har vi anställda som jobbar utan att vara försäkrade för de risker som
de utsätts för under sitt arbete. Detta är enligt mig inte hållbart och något som behöver lösas
omedelbart.
För att lösa detta har jag undersökt vilka alternativ vi har när det kommer till denna
försäkring. Jag har pratat med Gabriel, Generalsekreterare 13/14, som påbörjade detta arbete
och tagit del av de undersökningar som han gjorde gällande antal personer som jobbar och
vilken typ av risker dessa utsätts för. Han tog fram att vi varje år har cirka 50 individer som
någon gång jobbar. Efter att ha pratat med årets pedell och fått uppgifterna att vi så här långt
har haft 38 personer som jobbat drar jag slutsatsen att 50 personer är ett rimligt antal att
försäkra. Informationen kring de risker som finns är baserat på tidigare undersökningar som
gjorts och efter att själv ha pratat med insatta. Bilden från dessa olika källor stämmer
överrens med varandra. Det gäller skador från högt ljud, tunga lyft och likande situationer.
Utifrån informationen ovan har jag fått ett förslag på försäkring från vår
försäkringsförmedlare Säkra, se bilaga 1 & 2. Denna försäkring är ett tillägg i en av våra
redan befintliga försäkringar. Bilaga 1 är ett utdrag ur vårt försäkringsbrev där rubriken
”Anställda” är tillägget. Bilaga 2 innehåller försäkringsvillkoren. Kostnaden för denna
försäkring ligger på 7589kr/år för 50 personer.

Jag yrkar därför på
att

införa en budgetpost inom HUT10, konto 7583 på 8 000kr

att

uppdra åt Elin och Sara att teckna den föreslagna försäkringen

I tjänsten,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare
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Försäkringsvillkor för Olycksfall
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1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige.
För de personer eller de grupper av personer som inte är bosatta och folkbokförda i Sverige lämnas endast ersättning för kostnader som ersätts eller skulle kunna
ersättas om personen hade varit bosatt och folkbokförd i Sverige.
För den som inte är bosatt och folkbokförd i Sverige lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet eller dödsfall.

2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under ansvarstiden om Ifs ansvar föreligger enligt försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller kunder hos försäkringstagaren i Sverige.

3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Norden.
Följande moment gäller även vid vistelse utanför Norden som är avsedd att vara högst i ett år:
• medicinsk invaliditet
• ekonomisk invaliditet
• dödsfall

4 Vad som är försäkrat
Personer är försäkrade i denna försäkring, se punkt 1.

5 Försäkringens omfattning
5.1 Vad som omfattas
Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall.
Med olycksfall menas enligt dessa försäkringsvillkor en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse, d.v.s. genom ett
enstaka utifrån kommande våld mot kroppen.
Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig.
Med olycksfall menas enligt dessa försäkringsvillkor inte kroppsskada orsakad av
• smitta eller förgiftning genom bakterie, virus, parasit eller annat smittämne
• smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck
Med olycksfall menas inte heller skada som godkänts av patientförsäkringen, som behandlings eller läkemedelsskada.
Inskränkningar framgår av avsnittet Begränsningar, Undantag och Restriktioner samt vad som nämns under respektive omfattning.

5.2 Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
5.2.1 Läkekostnader
5.2.1.1 Vad som ersätts
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, behandling, receptbelagd medicin och hjälpmedel som läkare föreskrivit för
skadans läkning. Ersättning lämnas även för läkarintyg som If begärt.
Ersättning lämnas också för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av legitimerad sjukgymnast eller behandling av annan legitimerad vårdgivare.
Vid sjukhusvård utgår ersättning endast om den försäkrade haft en kostnad för sjukhusvistelsen. Nivån på ersättningen motsvarar gällande patientavgifter.
I de nordiska länderna ersätts offentligt finansierad sjukvård.
Försäkringen ersätter kostnader som uppstår i offentlig vård upp till högkostnadsskyddet.

5.2.1.2 Ersättningstid
Ersättningstiden är maximalt tre år räknat från den dag olycksfallet inträffade.
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5.2.2 Resekostnader
5.2.2.1 Vad som ersätts
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning.
Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra sitt ordinarie yrkesarbete, skolutbildning eller arbetsmarknadsutbildning, lämnas
ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller utbildningsanstalten. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie
arbetsplats ersätts under den akuta läkningstiden. Behovet måste styrkas av läkare.

5.2.2.2 Ersättningstid
Ersättningstiden är maximalt tre år räknat från den dag olycksfallet inträffade.

5.2.3 Tandbehandlingskostnader
5.2.3.1 Vad som ersätts
Ersättning lämnas för nödvändig och skälig behandling av tandskada vid olycksfall. Skada eller förlust på fast protes ersätts enligt samma regler som förlust eller
skada på naturliga tänder. Detsamma gäller för löstagbar protes som när skadan inträffade var på plats i munnen.
Ersättning lämnas för den försäkrades egna kostnader om behandlingen i sin helhet omfattas av och är ersättningsbar från försäkringskassan genom den
allmänna tandvårdsförsäkringen. Detsamma gäller för implantatbehandling.
Ersättning lämnas för en permanent behandling.
Behandling och kostnader ska godkännas av If i förväg. Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan att If först lämnat godkännande.

5.2.3.2 Ersättningstid
Ersättning lämnas för behandling inom fem år från skadetillfället. För barn förlängs dock ersättningstiden så att behandlingen ersätts om den genomförs före
fyllda 25 år.

5.2.3.3 Vad som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte tandbehandlingskostnader till följd av tugg- eller bitskada.

5.3 Kristerapi
5.3.1 Vad som ersätts
Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris, som lett till eller hotar att leda till allvarlig
funktionsnedsättning, och som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse.
Den händelse som utlöst akut psykisk kris skall vara näraliggande i tid och ha direkt samband med krissymtomen. Som skadetillfälle räknas den händelse som
utlöst krisen. Den tid kristerapin tillhandahålls är begränsad till max 12 månader efter skadetillfället. Hänsyn tas till händelsens näraliggande samband med
funktionsnedsättningen.
Ifs krisjour avgör vad som bedöms vara en akut psykisk kris och bedömer vilken omfattning av behandlingsinsats som är nödvändig för att behandla tillståndet.
Försäkringen tillhandahåller dessutom kristerapi för nära anhöriga vid den försäkrades dödsfall.
All krisbehandling skall ske i Sverige.
Ersättning kan också lämnas för den försäkrades nödvändiga och skäliga kostnader för resor i samband med kristerapi i Sverige. Försäkringen gäller utan självrisk.

5.4 Merkostnader
5.4.1 Vad som ersätts
Om olycksfallet leder till behandling av läkare eller tandläkare lämnar If ersättning för:
• kläder och normalt burna tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet. Med personliga tillhörigheter menas tillhörigheter som en person normalt
bär med sig. Ersättning lämnas i enlighet med Skadeståndslagen (1972:207).
• Oundvikliga merkostnader som uppstått under den akuta läkningstiden
Här är några exempel på saker som räknas som normalt burna personliga tillhörigheter:
• Armbandsklocka
• Glasögon
• Bröllopsring
• Mobiltelefon
Den försäkrade ska spara skadade kläder och personliga tillhörigheter och skicka in dessa till If tillsammans med kvitton. Ersättning ges antingen för
reparationskostnaden eller för nuvarande marknadsvärdet omedelbart före skadan på kläderna eller tillhörigheterna.
Det åligger den försäkrade att styrka sitt innehav enligt ovan. Om den inte försäkrade gör detta betalar If inte någon ersättning.
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5.4.2 Vad som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte
• merkostnader som du drabbas av i näringsverksamhet
• standardhöjning
• kostnader som uppkommer senare än tre år efter den akuta läkningstiden
• kostnader som uppkommer efter att en eventuell medicinsk invaliditet fastställts
Exempel på saker som inte räknas som normalt burna personliga tillhörigheter:
• Verktyg
• Kamera
• PC/Laptop.

5.5 Rehabilitering och hjälpmedel
5.5.1 Vad som ersätts
Om olycksfallet leder till behandling av läkare eller tandläkare lämnar If ersättning för
• vård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till
• arbetsprövning, arbetsträning och omskolning
• hjälpmedel i bostaden eller i bilen som kan lindra ett invaliditetstillstånd eller öka rörelseförmågan
• förändringar av engångskaraktär i ordinarie bostad
Ersättning för rehabilitering uppgår till två tredjedelar av försäkringsbeloppet. Ersättning för hjälpmedel och förändringar i bostaden uppgår till en tredjedel av
försäkringsbeloppet.
Kostnad ersätts bara om den uppkommit inom offentlig vård eller hos vårdgivare förtecknad av Försäkringskassan eller hos vårdgivare som har avtal med
sjukvårdshuvudman eller motsvarande i annat nordiskt land. Behandling och arvode ska i förväg godkännas av If.

5.5.2 Vad som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte
• standardhöjning
• om behovet av rehabilitering uppstått genom olycksfall i arbetet

5.6 Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
5.6.1 Vad som ersätts
Om olycksfallet leder till medicinsk invaliditet, lämnas ersättning i enlighet med reglerna i detta kapitel, och enligt de försäkringsbelopp som står i
försäkringsbrevet.
Försäkringen betalar invaliditetsersättning vid olycksfall som inom tre år leder till mätbar medicinsk invaliditet.
Med medicinsk invaliditet avses, av olycksfallet orsakad och, för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna
fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas också bestående värk och förlust av sinnesfunktion eller inre organ.
Klart framträdande ärr och annan kosmetisk defekt till följd av olycksfall som krävt läkarbehandling ersätts också. Vid bestämning av vad som är klart
framträdande ärr används den definition som tillämpas av Trafikskadenämnden. Ersättning lämnas med högst 20 % av försäkringsbeloppet för ärr.
Ersättning vid invaliditet
Utbetalning för medicinsk invaliditet grundar sig på det försäkringsbelopp som gäller den dag olycksfallet inträffar och betalas med så stor del av
försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden.
Invaliditetsgraden bestäms på grundval av den ekonomiska invaliditeten, om sådan föreligger, annars på grundval av den medicinska invaliditeten. Bedömningen
ska dock ske på grundval av den medicinska invaliditeten om detta leder till högre invaliditetsgrad.
Om du samtidigt har rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet betalas endast den högsta av ersättningarna.
Ersättning vid medicinsk invaliditet
Rätt till medicinsk invaliditetsersättning inträder tidigast ett år efter olycksfallet.
Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan ett år förflutit från olycksfallet, inträder dock
ersättningsrätten och ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts.
Fastställande av den definitiva invaliditetsgraden ska om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet
är nödvändigt.
Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden dels åldern vid skadetillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras ersättningen
med 2,5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år dock längst till och med 75 års ålder.
Bedömning av medicinsk invaliditet
Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket ”Gradering av medicinsk invaliditet 2004” utgivet av Sveriges Försäkringsförbund.
Om funktionsförmågan redan tidigare var nedsatt frånräknas den tidigare medicinska invaliditetsgraden.
Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har nedsatts.
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5.6.2 Vad som inte ersätts
Försäkringen betalar inte invaliditetsersättning för
• följder av olycksfall som förvärrats beroende på sjukdom, sjuklig förändring eller handikapp som du hade när olycksfallet inträffade eller som tillstött senare
• olycksfall om du avlider innan rätt till invaliditetsersättning har inträtt
• mer än 100 % invaliditet för ett och samma olycksfall.
• försämring av funktionsförmågan som uppkommit senare än tre år efter olycksfallet.

5.7 Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall
>>> Nedanstående villkor är nytt i denna version <<<

5.7.1 Vad som ersätts
Om olycksfallet leder till ekonomisk invaliditet, lämnas ersättning i enlighet med reglerna i detta kapitel, och enligt de försäkringsbelopp som står i
försäkringsbrevet.
Med ekonomisk invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % på grund av olycksfallet.
Nedsättningen måste kunna fastställas objektivt.
Olycksfallet ska dessutom, innan den ekonomiska invaliditeten inträtt och inom tre år från skadedagen, ha medfört medicinsk invaliditet.
Ersättning vid invaliditet
Vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet lämnar If enligt följande regler ersättning med en mot invaliditetsgraden svarande del av invaliditetskapitalet.
Invaliditetsgraden bestäms på grundval av den ekonomiska invaliditeten, om sådan föreligger, annars på grundval av den medicinska invaliditeten. Bedömningen
ska dock ske på grundval av den medicinska invaliditeten om detta leder till högre invaliditetsgrad.
Om du samtidigt har rätt till ersättning för medicinsk invaliditet betalas endast den högsta av ersättningarna.
Ersättning vid ekonomisk invaliditet
Med ekonomisk invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % på grund av olycksfallet. Rätt till
ekonomisk invaliditet föreligger när olycksfallet enligt Ifs bedömning medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % och
försäkringskassan i Sverige beviljat sjukersättning tillsvidare till minst 50 % på grund olycksfallet. Rätt att lyfta ersättningen finns dock tidigast från och med den
dag sjukersättning tillsvidare betalas ut.
Beviljas sjukersättning tillsvidare från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden
till följd av olycksfallet är 50 % eller högre. Motsvarande gäller också om den försäkrade först beviljats mindre än hel sjukersättning tillsvidare och efter fyllda 60
år får hel sjukersättning tillsvidare.
Om den försäkrade vid olycksfallet uppbar partiell aktivitetsersättning eller partiell sjukersättning tillsvidare, kan han högst erhålla så stor ekonomisk
invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan.
Om den försäkrade vid olycksfallet uppbar hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning tillsvidare, har han inte rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet.
Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden dels åldern vid skadetillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras ersättningen
med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år.

5.7.2 Vad som inte ersätts
Försäkringen betalar inte invaliditetsersättning för
• följder av olycksfall som förvärrats beroende på sjukdom, sjuklig förändring eller handikapp som du hade när olycksfallet inträffade eller som tillstött senare
• olycksfall om du avlider innan rätt till invaliditetsersättning har inträtt
• mer än 100 % invaliditet för ett och samma olycksfall.
• försämring av funktionsförmågan som uppkommit senare än tre år efter olycksfallet.

5.8 Dödsfall
5.8.1 Vad som ersätts
Rätt till ersättning föreligger om den försäkrade avlider på grund av olycksfallet inom tre år från skadetillfället. Om det avtalade beloppet uppgår till högst
40 000 kr utbetalas beloppet till dödsboet i form av begravningshjälp.
När det avtalade beloppet är högre än 40 000 kr gäller följande förmånstagareförordnande om inte annat anmälts till If
1. make/maka/sambo
2. barn.
Förmånstagare enligt 1 kan helt eller delvis avstå sin rätt till förmån för förmånstagare enligt 2. Om make, maka, sambo och barn saknas, utbetalas beloppet till
den försäkrades arvingar. Om den försäkrade önskar annan förmånstagare ska detta anmälas på särskild blankett som If tillhandahåller.

För dödsfallsersättning är If Livförsäkring AB försäkringsgivare om försäkringsbeloppet överstiger 80.000 kronor. För aktuellt försäkringsbelopp, se
försäkringsbrevet.
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5.9 Begränsningar, undantag och restriktioner
Restriktionerna och undantagen kan sammanfattas enligt följande:
• Enligt vad som sägs nedan i denna punkt
• Enligt vad som sägs under respektive omfattning.

5.9.1 Begränsningar
Kostnader som ersätts eller skulle kunna ersättas från annat håll, enligt författning, avtal, förordning, försäkring eller konvention ersätts inte. EU/Nordenmedborgare skall vara inskriven i något av de lokala allmänna försäkringssystemen inom EU/Norden, annars ersätts endast de kostnader som skulle ha ersatts
om den försäkrade hade varit inskriven i lokalt allmänt försäkringssystem inom EU/Norden.

För försäkrad som omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) eller av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och skadan kan ersättas av LAF eller av
TFA gäller försäkringen endast för invaliditet och dödsfall.

5.9.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för
• kostnader för privat sjukvård i Norden

5.9.3 Restriktioner
5.9.3.1 Giltighet i krigszoner och andra farliga områden
Försäkringsskydden gäller inte när den försäkrade deltar i krig eller väpnad konflikt eller vid tjänstgöring i internationella uppdrag inom fredsbevarande
verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. Denna begränsning gäller inte dödsfallsskydd då den försäkrade tjänstgör i internationella uppdrag inom
fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag.
Ersättning betalas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse,
inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. Detta undantag från ersättningsskyldighet tillämpas inte utanför Sverige inom de första 30 dagarna efter det att
de väpnade händelserna startat, undantaget storskaligt krig, om den försäkrade har inlett sin resa innan dessa händelser tog sin början, och inte själv deltagit i
ovan nämnda händelser.
Detta undantag kan tas bort med ett tilläggsavtal. När undantaget har tagits bort anges detta i försäkringsbrevet. Beträffande gällande förteckning över
krigszoner och andra farliga områden, se vår hemsida (www.if.se) eller kontakta oss

5.9.3.2 Giltighet vid atomkärnprocess
Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess.

5.9.3.3 Deltagande i idrott på elitnivå
Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller
fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet.
Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen:
• deltagande i sport och idrott om du får ersättning i form av pengar eller tävlar för en prissumma
• utövande av elitidrott (mästerskapsnivå, nationellt eller internationellt) och den träningsverksamhet som erfordras för detta. Med mästerskapsnivå avses
division två eller högre
• deltagande i träning eller tävling vid idrottsgymnasium, folkhögskola, högskola eller motsvarande.

5.9.3.4 Farliga aktiviteter
Försäkringen gäller inte för skada som inträffar genom eller på grund av:
Äventyrssporter, deltagande i expedition av ”äventyrskaraktär” eller liknande som utförs utan överinseende av auktoriserad guide.

6 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppen anges i försäkringsbrevet.

7 Självrisk
Självrisker anges i försäkringsbrevet.

8 Säkerhetsföreskrifter
Det finns inga speciella säkerhetsföreskrifter för denna försäkring, annat än de som anges i sektionen Säkerhetsföreskrifter i Allmänna avtalsvillkor.
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9 Den försäkrades skyldigheter vid skada
Den försäkrade är skyldig att ordna så att If får ta del av journaler från sjukhus och läkare och de upplysningar och intyg som If begär för sin utredning av
skadefallet. Om den försäkrade inte medverkar till att If får begärda handlingar och detta leder till men för If, har If rätt att göra skäligt avdrag på den ersättning
som annars skulle ha lämnats.
If är berättigad att genom läkare eller på annat sätt låta undersöka den försäkrades tillstånd eller annan särskild omständighet av betydelse för bedömande av
ersättningsskyldigheten. Den försäkrade ska medverka till läkarundersökning hos en av If utsedd läkare.
Om den försäkrade motsätter sig ovanstående och det medför skada för If, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt
med hänsyn till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om oaktsamheten är ringa.

10 Skadevärderings- och skadeersättningsregler
Det finns inga speciella skadevärderings- och skadeersättningsregler för denna försäkring, annat än de som anges i Allmänna avtalsvillkor.

Motion
angående
högskoleutbildning

flytt

av

Kårhuset Lund, 18 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Livmedelteknisk

Tidigare har Livsmedelteknisk högskoleutbildning varit placerad på Campus Helsingborg och
därmed så har den enligt Teknologkårens stadgar Kapitel 16 § 16.2 varit placerad under
ING-sektionen. LTH har nu beslutat att utbildningen kommer att flytta till Lund med start
till höstterminen vilket därmed kommer innebära att programmet står utan
sektionstillhörighet.
Då utbildningen ämnesmässigt ligger närmst de program som är placerade under Ksektionen så vore det mest lämpligt att flytta programmet till K-sektionen och därmed
uppdatera våra stadgar.

Jag yrkar därför på
att

i stadgarna, Kapitel 16, under § 16.2 f) lägga till
”6) Livsmedelteknisk högskoleutbildning”

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

RIKARD BAGGE,
Ordförande ING-sektionen

Motion angående flytt av Livsmedelteknisk
högskoleutbildning

ERIK BERGMAN,
Ordförande K-sektionen
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MOTION TILL FM

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Rasmus Kjellén,

Motion angående Aktieägarrepresentant i kårens
bolag samt val av ledamöter i KFS-styrelse
Bakgrund
Teknologkåren är idag ägare i ett antal bolag genom aktieposter och även som huvudägare. I dagsläget
representeras kårens ägarskap på egentligen två sätt. I KFS väljs en aktieägarrepresentant som
representerar kåren på bolagstämman och under verksamhetsåret. I andra fall väljs denna person ad hoc.
Kåren har idag två representanter i KFS styrelse, Kårordförande och Aktieägarrepresentant, som båda
förväntas närvara på Styrelsemöten. Posten aktieägarrepresentant har under en längre tid varit en
”elefantkyrkogård” av gamla Kårordföranden som tar rollen som aktieägarrepresentant.
Det har under ett flertal år varit praxis att KFS styrelse själva rekryterat ledamöter till styrelsen och
Kåren har haft insikt i processen via aktieägarrepresentanten och Kårordförande. Vi anser att det är
rimligt att ett så pass autonomt bolag själva skall kunna rekrytera och föreslå ledamöter till
bolagstämman där aktieägarrepresentanten har 100% av rösterna. Ledamöterna i KFS styrelse har heller
ingen fastställd mandatperiod vilket gör att man inte väljer in nya ledamöter varje verksamhetsår.

Förslag

Det idag är svårt att hitta en person som naturligt har de kunskaper och kan representera kåren på ett
bra sätt i de berörda bolagen. Det vi föreslår istället är att det ingår i Kårordförandes post att
representera kåren i dess bolag. Detta gör det enklare och faller naturligt in i kårordförandes övriga
uppdrag. Dessutom kommer förändringen garantera att aktieägarrepresentanten är väl insatt i Kårens
verksamhet. Vi föreslår även att det stryks från fullmäktiges uppgift att välja ledamöter till KFS då de i
praktiken sker på bolagstämman och inte under ett fullmäktigemöte. Aktieägarrepresentanten garanterar
att Kårens åsikter tas i beaktning under valet.
Jag yrkar på:
Att under punkten 4.2.1 Valfullmäktige stryka följande.
aktieägarrepresentant i styrelsen för KFS AB(1)
ordinarie ledamot i styrelsen för KFS AB (2)
suppleant i styrelsen för KFS AB (1)
externa ledamöter i styrelsen för KFS AB
Att under punkten 6.1 Kårordförande lägga till under punkten ”Det åligger Kårordförande”
Att Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt
Att Teknologkårens Policy ”Ägardokument KFS” ändra under rubriken ”Ägarroll”
” Aktiebolagslagen förutsätter att ägare, som ej är engagerade I ett bolags dagliga drift, i princip
utövar sitt ägarskap genom att utse en kompetent och duglig styrelse samt att tillse att styrelsens
ledamöter är väl förtrogna med ägarens mål och avsikter för bolagets verksamhet samt med de ramar
inom vilka man förväntar sig att bolaget skall agera och utvecklas.
KFS Styrelse utses av aktieägarrepresentanten på den årliga bolagsstämman. Rekrytering av
styrelseledamöter sköts av dotterbolaget i samråd med Aktieägarrepresentanten. ”
Dag som ovan,

RASMUS KJELLÉN

JACOB ADAMOWICZ

Ledamot i KFS styrelse

Ledamot i KFS styrelse

Kårordförande Emeritus

Styrelseordförande TLTH

Motion till STLTH
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Ägardokument KFS

KFS och framtiden ur TLTH:s ägarperspektiv
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Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13
Axel Andersson Kårordförande 11/12
Sara Gunnarsson FM-ledamot 13
Jacob Adamowicz FM-ledamot 13

Klubbat av Teknologkåren vid LTH fullmäktige den 15 maj 2013.
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Ägardokument KFS
Inledning

Avsikten med detta dokument är att klargöra både TLTH:s roll och funktion såsom ägare av 100% av
aktierna i KFS AB, och de grundläggande krav och värderingar som TLTH i sin egenskap av ägare har
rörande KFS långsiktiga verksamhet.

Bakgrund
KFS i Lund AB startades 1970 som Kompendieförmedlingen och Sigmatryck, då av
Teknologsammanslutningen vid LTH som numera är känt som Teknologkåren. I början var
verksamheten helt inriktad på att framställa kompendier och böcker genom stencilering. Sedan dess har
mycket skett, bland annat köpte man upp en större maskinpark och gick över till först Offset-teknik och
sedemera till Print on Demand.
För att Teknologkåren som ägare av KFS AB ska ha inflytande i verksamheten väljer Fullmäktige en
representant från kåren (aktieägarrepresentant) att föra kårens talan på bolagsstämman, välja styrelse och
agera ägare i vissa frågor.
Universitetet tryckte en del avhandlingar och liknande hos KFS fram till 2002 då Universitetet la all sin
tryckverksamhet till det internt ägda Mediatryck bla. beroende på lagen om offentlig upphandling. Detta
gjorde att företagets förutsättningar ändrades drastiskt. Tyvärr blev omställningen för snabb och från
2002 till 2008 gjorde KFS väldigt stora negativa resultat. 2008 var KFS väldigt nära en konkurs.
Fullmäktige beslutade 2008 att delegera alla frågor kring KFS till STLTH. Detta gjordes för att man
skulle vinna tid, skulle en avveckling bli nödvändig är det viktigt att beslutet inte förhalas. I samband
med detta valde fullmäktige att plocka bort de ägardirektiv som fullmäktige hade till KFS.
I Teknologkårens balansräkning har man tidigare tagit upp KFS till ett värde av fem miljoner kronor
vilket bolaget inte var värt. 08/09 skrevs värdet ner till 100 000 kronor.
KFS AB sålde sin fastighet i början av våren 2009 och fick ett rejält tillskott av likvida medel, tyvärr var
KFS kraftigt belånat och större delen av köpeskillingen användes för att betala av bolagets skulder till
TLTH och banken.
KFS avyttrade sin tryckeriverksamhet till Wallin & Dalholm under sommaren 2009 och är sedan dess en
bokhandel med förlagsverksamhet avseende kompendier.
Våren 2013 ser KFS väldigt annorlunda ut jämfört med 2008, numera är det ett stabilt mer renodlat
företag som har en stabil omsättning och vinst. Ägaren (Kåren) såg därför en vinning i att ha längre och
större visionsmål för KFS och därmed återinfördes ägardirektiven.
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Ägarrollen

Aktiebolagslagen förutsätter att ägare, som ej är engagerade i ett bolags dagliga drift, i princip utövar sitt
ägarskap genom att utse en kompetent och duglig styrelse samt att tillse att styrelsens ledamöter är väl
förtrogna med ägarens mål och avsikter för bolagets verksamhet samt med de ramar inom vilka man
förväntar sig att bolaget skall agera och utvecklas.

Samarbete
Samarbete mellan TLTH och KFS uppmuntras. Gentemot KFS kunder skall ägarskapet tydligt framgå.
Teknologkåren vid LTH skall bistå KFS med marknadsföring. KFS skall kunna nyttja TLTHs
kontaktnät vid behov.

Ekonomi
KFS långsiktiga mål ska vara att uppnå en vinstmarginal på fyra (4) procent med avseende på
omsättning, efter skatt. KFS ska även ha en soliditet på minst 30 procent.

Beslutsordning
TLTHs styrelse och fullmäktige skall löpande ges den information som begärs. Magnituden och
karaktären av den information som begärs fastställs efter samråd med KFS styrelse.
Minst en gång årligen – förslagsvis i samband med den årliga huvuddiskussionen kring KFS – skall KFS
ordförande, VD, styrelseledamöter och eventuella ytterligare externa styrelseledamöter inbjudas att delta
i Fullmäktigemöte.
I god tid före bolagsstämma i KFS – normalt i september – hanterar beslutsorganen inom TLTH de
nyckelfrågor, som bör beslutas om inför bolagsstämman, nämligen
Förändringar av fastställda långsiktiga mål med ägarskapet i KFS.
Kompletterande konstruktiva synpunkter på drift och utveckling inom KFS.
Föreslagna styrelseledamöter till KFS styrelse.

TLTH styrelse yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS rörande:
Förändringar i öppettider som innebär att bokhandeln hålls öppen/stängd mer en timme om
dagen/ 3 timmar per vecka under ordinarie öppettider.
Större förändringar i KFS verksamhet

TLTH fullmäktiges yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS avseende:
Nedläggning av butiker eller större verksamhetsområden
Vid uppstart av nya butiker
Avyttrande av verksamhet
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Mål
Det skall finnas litteratur för samtliga studenter på LTH. Kunderna ska vara nöjda i största möjliga mån,
samt ges en god service. En lokalplan ska upprättas för att ytan ska kunna användas så bra som möjligt.
KFS bokhandel skall i största möjliga mån vara öppet under alla de veckor som studenter bedriver
ordinarie studier vid LTH, så som läsveckor och tentaveckor.
KFS sortiment skall i största möjliga mån sträva efter att tilltala alla program vid LTH.

Vision
TLTHs vision är att KFS skall förse LTHs studenter med högkvalitativa läromedel till förmånliga priser
Möjligheterna och förutsättningarna för att utöka verksamheten både på LTH och för andra målgrupper
ska alltid beaktas.
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STYRELSEHANDLING

Motion angående budgetavsteg för
Cornesliskorridoren

Kårhuset Lund, 22 februari 2015
Linus Hammarlund
Kårstyrelsen 2014/2015

Motion angående budgetavsteg för
Corneliskorridoren
Nu är vi nära ett slutförande av Corneliuskorridoren. På grund av lite problem med
möblemanget kommer vi inte att kunna hålla den ursprungliga budgeten på 100 000 kr
som avsattes av fullmäktige förra våren. För närvarande finns 6 000 kr kvar av den potten.
Det räcker inte om vi vill ha teknik/inredning i alla rum.
Jag och Rasmus Kjellén har tittat lite på vad teknik kostar till rummen och har tagit fram
ett förslag som ger oss TV-skärmar i tre av rummen samt konferansmöjligheter i ett av
dem. Dessutom har jag lagt in en budgetpost för övrig inredning vilket var något vi
önskade i orginalförslaget. Budgeten för det kvarvarande arbetet ser ut som följer:
Dustin konferanspaket 50"
 Digihome 50FHS141 50" LED
 5m HDMIkabel i Vitt
 5m VGAkabel
 1,1m kabellist
 Väggfäste
Logitech Webcam C930e
Jabra SPEAK 510 for UC
USB förlängningskabel
Frakt elektronik
Upphängning av kablage
Gardiner
 Gardiner
 Gardinstänger
Tavlor/foton
Frakt/Transport
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5000 x 3 = 15000

1100 x 1 = 1100
1200 x 1 = 1200
70 x 1 =
70
600 x 1 = 600
100 x 3 = 300
350 x 3 = 1050
300 x 3 = 900
100 x 1 = 100
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Kårhuset Lund, 22 februari 2015
Linus Hammarlund
Kårstyrelsen 2014/2015

Jag yrkar
att
styrelsen godkänner ett budgetavsteg på upp till 15 000 kr för projektet
Corneliuskorrdoren för inköp enligt förslag ovan.

I tjänsten,

LINUS HAMMARLUND,
Kårstyrelsen 2014/2015
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Reftec 2013/2014
KORK 2013/2014
Kårordförandenas rådskonferens, KORK, tillika Reftecs styrelse har under verksamhetsåret
2013/2014 bestått av:
Johanna Svensson, Kårordförande Chalmers Studentkår, ChS
Albin Mannerfelt, Kårordförande Linköpings teknologers studentkår, LinTek
Anna Johansson, Kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår, THS
Oscar Kööhler, Kårordförande Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, TKL
Björn Hansson, Kårordförande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH
Emma Lindbjer, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN
Sebastian Jonsson, Kårordförande Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK
Nedan följer vad KORK och Reftecs styrelse har arbetat med, diskuterat etc. under
verksamhetsåret 2013/2014.

Om KORKs samarbete
Styrelsemöten
Styrelsemöten hölls i samband med KORK-träffarna som beskrivs nedan. Totalt
hölls 5 st möten under året.

KORK-träffar
KORK-träff i Stockholm (2013-06-11 till 2013-06-13)
Närvarande:
Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Björn Hansson TLTH, Emma Lindbjer UTN,
Sebastian Jonsson NTK
Sammanfattning:
Verksamhetsårets första KORK-möte ägde rum i Stockholm under RefTecöverlämningen.
Fokus på mötet var att lära känna varandra och sätta arbetsrutiner och preliminära datum för
verksamhetsåret. Under mötet diskuterades syftet med RefTec, verksamhetsplan i allmänhet
och KORKs verksamhetsplan i synnerhet. Syftet bestämdes till “att veta vad vi håller på med
själva och identifiera gemensamma mål att arbeta med under verksamhetsåret” samt att “lägga
utvecklingsnivån för organisationen på en nivå så att det som hittills finns inte förloras och
vara överens om i vilken riktning verksamheten bör utvecklas”. Fokus för verksamhetsplanen
2013/2014 skulle bli uppföljningen av de olika arbetsgruppernas verksamhetsplaner. Utifrån
det hölls en kort presentation av KORK inför övriga arbetsgrupper i RefTec där KORK bad alla
arbetsgrupper att skriva en verksamhetsplan samt en tidsplan för året som KORK sedan skulle
sammanställa

KORK-träff över Skype (2013-07-05)
Närvarande:
Johanna Svensson Chs, Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Oscar Kööhler TKL,
Björn Hansson TLTH, Emma Lindbjer UTN
Sammanfattning:
På KORK-möte 2 fortsatte diskussionerna om hur arbetet under året skulle läggas upp samt
hur föregående år skulle avslutas. Det hölls även en diskussion kring det gemensamma
anmälningssystemet till arbetsmarknadsdagar.se, ARGast, och hur KORK skulle gå vidare med
det arbete som föregående år påbörjat för att utvecklingen av ARGast ska kunna fortgå då THS
och ChS ville lämna systemet.

KORK-träff i Göteborg (2013-08-14 till 2013-08-16)
Närvarande:
Johanna Svensson ChS, Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Björn Hansson TLTH,
Sebastian Jonsson NTK,
Sammanfattning:
KORK-träffen var verksamhetsårets första träff med fem av sju deltagande kårer och den ägde
rum i Göteborg. Det som utfördes var att verksamhetsplanen reviderades för att bättre passa
alla Kårordföranden i KORK. Under träffen hölls också det första styrelsemötet i RefTeC, dock
togs inga större beslut då beslutsmaterial inte inkommit. Under mötet kom KORK fram till en
överenskommelse för Chalmers Studentkår samt Tekniska Högskolans Studentkår utträde ur
det anmälningssystem till arbetsmarknadsmässor som kårerna inom RefTeC ägt tillsammans,
kallat ARGast.

KORK-träff i Linköping (2013-10-02 till 2013-10-03)
Närvarande:
Johanna Svensson Chs, Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Oscar Kööhler TKL,
Björn Hansson TLTH, Emma Lindbjer UTN
Sammanfattning:
På KORK-möte 4 diskuterades huvudsakligen tre ämnen; Bolag, Ledarskap och sektioner.
Samtliga närvarande presenterade sina bolag och hur det styrs med för och nackdelar. Det
diskuterades även ledarskap, främst som ett forum där KORK kan lufta reflektioner som kommit
upp i livet som KO. Slutligen så presenterades alla sektioner samt vilka forum som kåren och
sektionerna integrerar. KORK fick även stifta bekantskap med det mycket vackra campus Valla
och dess studentliv.

KORK/VORK-träff i Kiruna (2014-01-23 till 2014-01-26)
Närvarande: Albin Mannerfelt & Hillevi Haugen LinTek, Anna Johansson THS, Oscar Kööhler
& Linus Persson TKL, Björn Hansson & Gabriel Persson TLTH, Emma Lindbjer & Elsa Härdelin
UTN, Sebastian Jonsson NTK.
Sammanfattning:
På det traditionsenliga och gemensamma KORK/VORK-mötet i Kiruna diskuterades framför allt
medlemspriser och medlemspremiering. Diskussionerna hölls dels tillsammans med VORK men
även enskilt inom KORK. Ett studiebesök under och ovan jord hos våra värdar LKAB hanns
med liksom besök på ishotellet.

KORK-träff i Lund (2014-03-25 till 2014-03-26)
Närvarande: Björn Hansson TLTH, Albin Mannerfelt LinTek, Johanna Svensson Chs, Anna
Johansson THS, Sebastian Jonsson NTK, Emma Lindbjer UTN
Sammanfattning:
Verksamhetsårets sista ordinarie träff hölls i Lund under dagarna två. Det stora temat för
träffen var överlämning och att avsluta året. Planeringen av Reftec-överlämningen sattes till
stora delar under träffen och ansvar för passen delegerades ut. Mycket tid gavs till informella
diskussioner under rundvandring på campus och kvällens middag. Träffen avslutades med en
större utvärdering av densamma och året som helhet, något som KORK senare kunde skicka
med till deras efterträdare under Reftec-överlämningen. Tyvärr sköts beslut om ansvarsfrihet
under styrelsemöte S04 upp med anledning av att alla kårer inte beslutat i sina styrelser om
ansvarsfrihet än.

KORK-träff i Uppsala (2014-06-09 till 2014-06-12)
Närvarande: Albin Mannerfelt LinTek, Anna Johansson THS, Björn Hansson TLTH, Emma
Lindbjer UTN
Sammanfattning
KORK-träffen i Uppsala sammanföll givetvis med den traditionsenliga sommaröverlämningen
för alla reftec-grupper! KORK träffades en dag innan övriga grupper anlände, för att hinna
uppdatera tillträdande ordföranden om vad reftec är och vad som förväntades av dem under
resterande del av överlämningen. Passen var planerade för att de tillrädande skulle lära känna
varandra, diskutera hur de ville arbeta under året och få tid att förbereda sitt kommande arbeta.
Sittande KORK fanns med för inspiration och frågor men också för mycket praktisk hjälp kring
reftec-överlämningen i stort. Inget avslutande styrelsemöte kunde hållas eftersom alla inte var
närvarande.

Diskussioner

Anmälningssystemet ARGast
Under verksamhetsåret 2012/2013 diskuterades utveckling av det gemensamma
anmälningssystemet till arbetsmarknadsmässor, kallat ARGast, som fanns inom Reftec och det
framkom att det fanns olika behov på de olika studentkårerna. Därför diskuterades även under
året hur ägandeformen och organisationen ska se ut kring ARGast och hur utveckling och drift
ska skötas. Då det är svårt att komma i mål med beslut då sju kårer gemensamt ägde systemet
och alla beslut ska vara enhälliga resulterade diskussionen med utveckling och organisation i att
Chalmers Studentkår och Tekniska Högskolans Studentkår lämnade ARGast samarbetet.
Under verksamhetsåret 2013/2014 arbetades det med att ta fram ett gemensamt avtal för
hur systemet skulle överlåtas samt vad som gällde för utskottet ARG och diskussioner kring
ARGast. På mötet i Göteborg kom KORK fram till ett avtal som alla kårer godkände och detta
skrevs sedan på.
Fortsättningsvis kommer ARGast att ägas och driftas av de fem kårer som har systemet och
ARGast kommer inte att diskuteras på ARG-möten. Arbetsmarknadsdagar på Chalmers
Studentkår och Tekniska HögskolaStudentkårkår kommer att länkas från den gemensamma
sidan arbetsmarknadsdagar.se.

Hur mår teknologen och naturvetaren
Hur projektet “Hur mår teknologen och naturvetaren”ska avslutas har diskuterats mellan STORK
och KORK under året. Alternativen har pendlat mellan att ta ett krafttag inom STORK, ta in en
extern firma för sammanställning eller att lägga ner. Beslut togs om att avsätta pengar för att
låta en externpart sammanställa, men inget har hänt. KORK rekommenderar att projektet läggs
ner eftersom så långtid förflutit sedan enkäten genomfördes.

Reftecs stora pris
Traditionsenligt så delades Reftecs stora pris ut till en person eller förening som främjat svenskt
teknikintresse. Totalt inkom tre nomineringar till priset och efter en intensiv diskussion beslutade
Reftecs styrelse att priset 2014 skulle delas ut till radioprogrammet “Institutet med Karin och
Jesper”. Priset delades ut under högtidliga former på Reftec-banketten i Uppsala den 11 juni
2014.

Reftec

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

1
14-09-30

Preliminär
Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 13-07-01 - 14-06-30

Senaste vernr:

1

Ing balans

Period

Utg balans

22 996,87
21 149,91
62 330,42
106 477,20

0,00
0,00
0,00
0,00

22 996,87
21 149,91
62 330,42
106 477,20

106 477,20

0,00

106 477,20

3 933,42
3 933,42

0,00
0,00

3 933,42
3 933,42

3 933,42

0,00

3 933,42

110 410,62

0,00

110 410,62

Eget kapital
2091
Balanserad vinst/förlust
2098
Vinst/förlust föreg år
2099
Redovisat resultat
S:a Eget kapital

-202 716,43
82 500,99
9 804,82
-110 410,62

82 500,99
-72 696,17
-9 804,82
0,00

-120 215,44
9 804,82
0,00
-110 410,62

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-110 410,62

0,00

-110 410,62

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1332
SEB Aktiesparfond
1333
SEB Europafond
1335
SEB Penningmarknadsfond
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1930
Företagskonto SEB
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Motion angående uppdatering av TLTHs policy för
arvoderingar

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Läsårsindelningen på LTH har nyligen ändrats vilket också påverkar heltidarnas möjlighet att
påbörja sina mandatperioder enligt nuvarande lydelser i policyn. De heltidare som byter
mandatperiod vid årsskiftet bör kunna skriva sina tentor och avsluta läsperiod 2 innan de till
fullo påbörjar sina uppdrag. De som går på sommaren bör avsluta läsperiod 4 och skriva
tentorna för perioden innan de påbörjar överlämningen. Därför har även denna lydelse
ändrats.
För nuvarande verksamhetsår beslutade Fullmäktige att testa att arvodera Kårordförande
13/14 och Generalsekreterare 13/14 två veckor extra för att se ifall de blev ett positivt utfall.
Under den här tiden skulle de framförallt jobba med bokslut och verksamhetsberättelse.
Utvärderingen av extraarvoderingen föll ut väl och uppmuntrade till att det är något vi borde
göra även i fortsättningen. Om det här är något vi vill fortsätta med så bör det även
uppdateras i våra styrdokument.
En omformulering har även gjorts angående nollegeneralens arvodering för att bättre
stämma överens med hur överlämningen fungerar i praktiken. Precis som för heltidarna med
mandatperiod kalenderår så utgår arvodering för en vecka i december. Utöver det så ska
nollegeneralen i den utsträckning det är möjligt delta i den överlämning som sker i januari,
sammanlagt en vecka.

Vi yrkar därför på
att

anta den uppdaterade versionen av TLTHs policy för arvoderingar enligt bilaga.

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

Motion angående uppdatering av TLTHs policy
för arvoderingar

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare
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Kårhuset Lund, 23 februari 2014
Senast ändrad FM2/15

Detta är TLTHs riktlinjer för de ersättningar olika teknologer får för arbete som utförs för kårens räkning.
Huvudregeln är att allt arbete inom kåren sker ideellt, det vill säga utan ekonomisk ersättning.
Heltidsarvoderade

Vissa funktionärsposter är av sådan karaktär att de kräver ett heltidsengagemang. Dessa funktionärer ges av
kåren en ekonomisk kompensation för att de ger upp sina studier under ett år för att utföra vissa uppdrag
inom kåren.
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista dagen innan
läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande för
internationella frågor och Projektledare ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad
för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och
med 30 juni nästföljande år för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
För att slutföra arbetet med bokslut och verksamhetsberättelse så erhåller Kårordförande och
Generalsekreteraren ytterligare två veckors arvodering i juli, det vill säga från 1 juli till och med 14 juli.
Heltidsarvodets brutto skall motsvara 0,31 basbelopp, multiplicerat med antalet månader som arvodering
utgår. Om den valda personen vid tidpunkten är doktorand skall arvodet motsvara doktorandlönen för
doktoranden i fråga.
En heltidsarvoderad får ha bisysslor vid sidan av sitt uppdrag inom kåren om dessa inte är förtroendeskadliga, konkurrerande eller menligt påverkar funktionärens möjlighet att utföra sitt uppdrag inom kåren.
Vid tveksamheter skall vederbörande anmäla detta till kårstyrelsen. Eventuella ersättningar för bisysslor gör
kåren inga anspråk på.
Teknologkåren ger ingen kompensation för uteblivna stipendier, bidrag mm. under mandatperioden.
Heltidare som har bostadsbidrag vid årets början och som blir återbetalningsskyldig till följd av en ökad
inkomst från Teknologkåren kompenseras som längst för tiden från årsskiftet fram till månaden för valet,
detta med en nettosumma motsvarande denna periods utbetalade bostadsbidrag.

För möjliggörandet av Teknologkårens introduktionsverksamhet krävs ett stort arbete. Både före, under och
efter. För detta ansvarar Nollegeneralen. Både mängden arbete och ansvar för Nollegeneralen överstiger
flertalet gånger genomsnittsengagemanget på Teknologkåren. Därför erhåller Nollegeneralen en arvordering
motsvarande fyra månaders heltidsarvodering.
Arvodering betalas ut i samband med överlämningen för en vecka i december både innan och under
mandatperioden samt för en vecka i januari under och efter mandatperioden. Under dessa veckor skall
Nollegeneralen betraktas som en heltidare när det gäller rättigheter. Arvodering betalas även ut under juni,
juli och augusti månad under mandatperioden. Under den arvoderade perioden juni till augusti skall
Nollegeneralen betraktas som en heltidare vad gäller både rättigheter och skyldigheter. För att
Nollegeneralen skall få en trygg arbetsmiljö med arbetskollegor skall Nollegeneralen även under perioden
maj fram till ARKAD-gasquen behandlas som en heltidare gällande överlämning, teambuilding,
utbildningar, representation etc.

Policy
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I samband med uthyrning av kårens lokaler utförs som regel service till uppdragsgivaren. För dessa
arbetsuppgifter erhåller teknologer timersättning för det nerlagda arbetet. Ytterligare riktlinjer för
timarvodering fastställes av kårstyrelsen.
En heltidsarvoderad bör endast om det föreligger särskilda skäl kunna erhålla sådan timersättning. Kårordförande avgör i varje enskilt fall huruvida särskilda skäl föreligger. Om timersättningen till en
heltidsarvoderad för en viss månad överstiger fem procent av heltidsarvodet skall kårstyrelsen informeras.

Då Fullmäktige utser representanter som andra organisationer arvoderar, skall valberedningen informera
Fullmäktige och kandidater om detta.
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