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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 10 March 2015
Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande

S13 14/15

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell 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 2 april mars och justerat den 7 april.

§15

Styrelsen ska ta beslut om vi kan lyfta handlingen som proposition till FM3.

Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Jacob Adamowicz

Redovisas
S? 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

S13 14/15

S6 14/15

Valprocess

Peter Dahl
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Kårstyrelsen tjänst, dag som ovan

JACOB ADAMOWICZ
Styrelsens ordförande 14/15

Beslutsförslag och kommentarer
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Valärende: Strategigruppen

Kårhuset Lund, 2 mars 2015
Filippa de Laval, Utbildningsutskottets ordförande

Valärende: Strategigruppen
Jag yrkar på
att

till Ledamot i Strategigruppen välja:



Daniel Lundell
Rickard Möller

för återstoden av innevarande verksamhetsår.
I tjänsten,

FILIPPA DE LAVAL,
Utbildningsutskottets ordförande

Valärende: Strategigruppen
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Gmail  Fwd: VB: Avsägelse suppleant institutionsstyrelsen

Jacob Adamowicz <jacob.adamowicz@gmail.com>

Fwd: VB: Avsägelse suppleant institutionsstyrelsen
1 meddelande
Alexander Pieta Theofanous  Vice kårordförande utbildning Teknologkåren vid LTH
<vkou@tlth.se>
Till: shandling@tlth.se

5 mars 2015
14:27

Hejsan styrelsen!
Skulle ni kunna entlediga personen i fråga?
Vänliga hälsningar
Kind regards
Alexander Pieta Theofanous
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2014/2015
Vice President Head of Educational Affairs 2014/2015
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning  Näringsliv  Fritid
Tel: +46 (0)46  540 89 23
Fax: +46 (0)46  14 26 14
Email: vkou@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

 Vidarebefordrat meddelande 
Från: Karolina Johansson <karolina.johansson@chemeng.lth.se>
Datum: 5 mars 2015 08:44
Ämne: VB: Avsägelse suppleant institutionsstyrelsen
Till: "Alexander Pieta Theofanous  Vice kårordförande utbildning Teknologkåren vid LTH (vkou@tlth.se)"
<vkou@tlth.se>

Hej Alexander!

Nu har jag ordnat avsägelsen på det fina sättet, se mejlet nedan.  Snart kommer nomineringen av
ersättaren.

Hälsningar
Karolina

Från: Elin Johansson
Skickat: den 5 mars 2015 08:31
Till: Karolina Johansson
Ämne: Avsägelse suppleant institutionsstyrelsen
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5f9daaea40&view=pt&q=shandling%40tlth.se&qs=true&search=query&th=14bea1eca9bc07b7&siml=14bea1ec…
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20150310

Gmail  Fwd: VB: Avsägelse suppleant institutionsstyrelsen

Hej Karolina!
Jag avsäger mig härmed min post som suppleant i institutionsstyrelsen på avdelningen för Kemiteknik.
Mvh
Elin Johansson

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5f9daaea40&view=pt&q=shandling%40tlth.se&qs=true&search=query&th=14bea1eca9bc07b7&siml=14bea1ec…
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Kårhuset Lund, 10 mars 2015

Yttrandeförfrågan angående förändringar i KFS
verksamhet.
Bakgrund
KFS styrelse och ledning arbetar ständigt för att förbättra och utöka servicen till LTHs studenter. Ett
led i den utökade servicen är att kunna erbjuda studielitteratur i andra format än det fysiska format som
finns idag. Styrelsen har sett en förändring i studenternas sätt att konsumera litteratur och en efterfrågan
efter att kunna ta del av KFS utbud i ett digitalt format. Detta har även styrkts av våra terminsvisa
kundenkäter där det efterfrågats en uppdatering av vår nuvarande site samt att kunna köpa litteraturen
via en webbshop.
Under hösten 2014 har en projektgrupp inom styrelsen arbetat med att ta fram ett förslag till en
webbshop och site som ska ersätta den nuvarande sidan på (http://www.kfsab.se/). Projektgruppens
plan är att lansera en webbshop för försäljning av studentlitteratur i två steg. I det första steget lanseras
en ny webbplats med information om vårt utbud, priser med mera tillsammans med en webbshop med
försäljning endast av digitala kompendier. Givet ett lyckat utfall från steg ett, är planen att i steg två
utöka det digitala utbudet till andra format än kompendier samt att litteratur ska kunna förbokas/köpas
via webbshopen, med uthämtning i den fysiska butiken.
Under våren har projektgruppen hämtat in offerter från ett antal olika webbyråer och gruppen har för
avsikt att under nästa styrelsemöte (i KFS) besluta om att gå vidare med ett av förslagen. I enlighet med
Ägardokument KFS – KFS och framtiden ur TLTH:s ägarperspektiv daterat 2013-04-26 ska yttrande
inhämtas från TLTH:s styrelse vid ”större förändringar i KFS verksamhet”. Då det även rör sig om en,
sett till KFS, stor investering vill KFS styrelse även få ett godkännande av ett tak för
investeringskostnaden för det första steget i lanseringen av en webbshop.

Förslag
TLTH godkänner en förändring i KFS verksamhet med en utökad servicetjänst i form av en webbshop
samt ett investeringstak om 350.000 kr för en kostnader relaterade till framtagandet och lanseringen av
webbshopen.

KFS yrkar på:
Att godkänna verksamhetsförändringen med utökad servicetjänst i form av en webbshop.
Att godkänna ett investeringstak om 350.000 kr för investeringar relaterade till webbshopen.
Dag som ovan,

MAGNUS ÖRN BERG

RASMUS KJELLÉN

Ledamot i KFS styrelse

Ledamot i KFS styrelse

Motion till STLTH
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Utkast 2.0

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Teknologkårens Mål- och visionsdokument beskriver målsättningen för Teknologkårens
verksamhet. Det togs fram av kårstyrelsen under våren 2014 och färdigställdes under
nästkommande verksamhetsår.

Syftet med Teknologkårens Mål- och visionsdokument är att:




ge en helhetsbild av Teknologkårens målsättningar och verksamhetsområden.
förenkla utvärdering av Teknologkårens verksamhet vilket bidrar till kontinuitet i
organisationen.
användas vid framtagande av Teknologkårens verksamhetsplan.

Mål- och visionsdokumentet bör genomsyra hela Teknologkårens verksamhet och ska
dessutom ligga till grund för framtagande av varje års verksamhetsplan. Punkterna i
verksamhetsplanen ska motiveras av målen i detta dokument. Uppföljning av målen skall
göras i slutet av varje verksamhetsår och en större översyn bör genomföras var femte år.

En vision är en beskrivning av ett idealtillstånd. En vision ska vara något som alla kan enas
kring och sträva mot. Teknologkårens vision bör dessutom vara långsiktig, utmanande,
engagerande och sätta studenterna i fokus.
Teknologkårens vision är:
Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid såväl nu
som för framtiden.
Visionen utgår från studenterna och begränsar sig inte till Teknologkårens verksamhet. Detta
då kåren finns till för studenterna och inte tvärtom.

Mål- och visionsdokument
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Utkast 2.0

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Möjligheten att uppnå visionen påverkas av ett antal faktorer. Dessa har listats som mål
nedan.


Alla studenter ska ha möjlighet att kunna utvecklas under hela sin studietid



Alla studenter ska känna gemenskap och samhörighet med varandra



Alla studenter ska känna att de har inflytande och kan påverka sin studiesituation



Alla studenter ska känna sig trygga under hela sin studietid



Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor



Alla studenter ska uppleva att alla aspekter av deras studietid håller en hög kvalité



Alla studenter ska må bra under hela sin studietid

Teknologkåren har en viktig roll i strävan efter att uppnå ovanstående mål och i förlängning
visionen. För att göra detta så har ett antal mål för Teknologkårens organisation satts upp.


Teknologkåren ska ha en tydlig, effektiv och transparent organisation



Teknologkåren ska vara en slagkraftig organisation med stark integritet



Teknologkåren ska ha en långsiktigt ekonomiskt hållbar organisation



Teknologkåren ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i

Mål- och visionsdokument
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STYRELSEHANDLING
Diskussion angående LTH:s organisation

Kårhuset Lund, 5 mars 2015
Filippa de Laval, Utbildningsutskottet

Diskussion angående LTH:s organisation
Bakgrund
Prorektor Annika Mårtensson har tillsatt en arbetsgrupp för att se över LTH:s interna
organisation av grundutbildningen. Arbetsgruppen har hittills sammanträtt en gång och
ytterligare ett möte har hållits med arbetsgruppens interna strategigrupp.
Som det ser ut nu är arbetsgruppen överens om att matrisorganisationen är bra, men att den
är obalanserad. Programledningarna har för lite makt relativt institutionerna. Vidare fattas ofta
samma beslut på flera nivåer och det finns en stor otydlighet rörande vem eller vilka i
organisationen som har vilket mandat.
Diskussionen på strategigruppens möte mynnade ut i att man vill flytta budgetansvaret till
utbildningsnämnderna som man även vill ska arbeta mer strategisk. För att skapa utrymme för
detta, och för att minska resursslöseriet som uppstår när samma beslut måste fattas flera
gånger, kommer beslut rörande kursplaner flyttas ner till programledningar och institutioner.
Ytterligare ett arbetsgruppsmöte kommer hållas fredagen den 6:e mars, varför det är svårt att
ge besked om exakt hur arbetet kommer fortlöpa idag. Med det sagt vill vi från
utbildningsutskottets sida hålla er i styrelsen uppdaterade om vad som händer och vi vill gärna
ha era tankar och idéer så att vi kan ta med oss dem tillbaka till arbetsgruppen. Vi kommer
även sammankalla strategigruppen i början av läsvecka 1 för att diskutera organisationen med
dem.

I tjänsten,

FILIPPA DE LAVAL,
Utbildningsutskottets Ordförande

Diskussion angående LTH:s organisation
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Bilder presenterade 13/2 av
Annika Mårtensson

Mål för gruppens arbete
• Organisation som stödjer utbildningarna. Tydliga
beslutsvägar och mandat. Kvalitetsfrågor och
pedagogiska idéer måste inkluderas i organisationens
uppbyggnad.

Arbete
• Presentation och diskussion med
• Prefektgruppen
• Programledare, masterföreståndare
• Programplanerare, Studievägledare, Internationella
avdelningen

• Färdiga 1 maj
• Remiss ut maj
• Remiss in i juli
• Helt färdiga september

Förutsättningar
• Inte diskutera programutbud, programstrukturer
• Organisationen ska hantera alla befintliga program
liksom vara berett för förändringar i programutbudet

• Styrkor och svagheter i befintlig organisation
• Vad är utbildning? Vad är viktigt för att ge kvalitet till
utbildningen?
• Vad måste LTH göra?
• Vad bör LTH göra?
• Vad vill LTH göra?
• Hur ser processerna ut som krävs för att hantera detta?
• Beställar-utförarorganisation?

Förändra
Förändra
kursutbud
kursutbud

Pedagogisk
utveckling

Förändra
Förändra
programutbud
programutbud

Samverkan med
samhälle/näringsliv
Antagning/

Förbereda
programomgång

registrering

Genomföra
utbildning

Utvärdera

Internationella
avtal, utbyten
Förbereda
kursomgång

Upprop

Genomföra
kurs

Examination

Utvärdera

Rekrytering

Anta och registrera student

Administrera pågående
studier

Examinera student

Infrastruktur

Studie-och karriärvägledning, stöd för internationella studenter, stöd för studenter
med funktionsnedsättning, studenthälsa, schemaläggning
Koppling mellan
GU och
forskning
Budgetprocess

Studentrekrytering

Planera
utbildningsutbud

Förbereda
programomgång

Genomföra
kursomgång

Antagning/
registrering

Fastställa utbildningsplan inkl.
kurser i program

Exempel på process

Genomföra
utbildning

Utvärdera

Utvärdering sker,
läsårsrapporter eller
dylikt

Programnivå

Fortsatt arbete
• Vilka frågeställningar måste vi klargöra?
• Ska vi gå vidare med processtänket?
• Svar på frågorna:
•
•
•
•
•

Vad är utbildning?
Vad måste LTH göra?
Vad bör LTH göra?
Vad vill LTH göra?
Vad ska organisationen utföra?

• Därefter frågorna: vem ska göra vad i organisationen,
hur ska ansvar och mandat se ut.

Nästa möte 6 mars
• Koppling planering av program/kursutbud och
budgetprocess
• Beslut, vilka måste fattas och när

