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§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Sara Gunnarsson till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 21 april mars och justerat den 24 april.

§11 b

Rapport till fullmäktige angående arbetet med arbetsmiljö

§16

Fullmäktige kommer endast ta beslut om Rambudgeten. Den konkretiserade budgeten
som ligger som grund till rambudgeten finns med som underlag till handlingen.
Styrelsen kommer ta beslut om konkretiseringen efter att rambudgeten fastställts.

§17

Eventuellt beslut om uppdaterad äskning för innovation week
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BEST MARS 2015

SAMMANFATTNING
Månaden har innehållit lite av varje. Markandsföring för sommarkurser, dropbox för
knowledge transfer.

MARKNADSFÖRING
Hur?
· Posters trycktes upp och sattes upp av infoansvarig på kåren, lämnade ut flyers samt
tog användning av kårens kafferyggsäck.
Hur gick det?
· Sökantalet blev inte jättehögt men vi hade kul medan vi gjorde marknadsföringen så
det var garanterat bra för gruppen. Förhoppningsvis åker några under sommaren och
kommer tillbaka och vill börja engagera sig till hösten.

DROPBOX
Dropbox för knowledgetransfer
· Gruppen har varit lidande det senaste halövåret pga bristande kunskaper, för att detta
inte ska hända igen har en dropbox skapats där man ser till att ladda upp dokument
efter lyckade events, recept och annat användbart.

ÖVRIGT
Hoodies har designats och börjar närma sig beställning lite formaila kvar med loggor, bil
är bokad till regionalt möte, vi är 7 pers som ska köra till Norge. Småprojekt tickar på bra
och motivationen i gruppen stiger sakta men säkert.

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 29 mars 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Heltidarrapport – GS
Perioden 150301-150331

”Detta är jag stolt över!”
Jag är stolt över att äntligen ha fixat försäkring till Kårhusservice!

Nämn tre saker som har gått bra
Jag har fått igång mina kollegier!
Fått igång en ny skrivare, hyfsat smärtfritt! :D
Jag har fortsatt att arbeta med att åtgärda små fel och brister i vårt nya bokföringsprogram
samt få igång all fakturering. Detta har gått bra och tiden jag spenderar med att prata med
supporten på Fortnox går drastiskt ner!

Nämn en sak som gått mindre bra
Jag har under den senaste tiden haft en del tråkiga, repetitiva arbetsuppgifter som jag varit
tvungen att göra. Detta har gjort att jag känt mig mindre motiverad, vilket känns väldigt tråkigt.
Men jag försöker se framåt och det roliga arbetet som kommer.

Finns det någonting som styrelsen kan göra
för att underlätta ditt arbete?
Nej, inte i nuläget.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Mitt stora fokus kommer den närmsta tiden att ligga på att skapa ett budgetförslag inför nästa
verksamhetsår.
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 29 mars 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Jag kommer att åka på VORK i Uppsala, ett möte med fokus på överlämning med en släng av
budgetarbete.

Verksamhetsplanen
Under den senaste månaden har det inte varit jättemycket jobb med verksamhetsplanen. Den
ena ekonomi-punkten är klar och den andra har vi inväntat svar kring vad vi får och inte får
göra, men det sista kommer att lyftas på FM 4 och då (förhoppningsvis) blir den också klar.
De andra grupperna jag medverkar i har legat lite på is.

Projektuppföljning
Avslutade projekt:
Byta bokföringsprogram
Försäkring Kårhusservice
Starta igång kollegier
Pågående projekt:
Kartlägga kårens försäkringar
Ekonomisk uppföljning (har lite kvar, så kommer mer kul så småningom! ;))

Frågor till styrelsen?
Nej, inte i nuläget.

Med vänlig hälsning,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare
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Kårhuset Lund, 30 mars 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Perioden 150301 - 150331

Jag har en efterträdare!

Varför har detta gått bra?
Att ha en första ledig dag sen i somras – chefskuggning på Nordea, bästa någonsin!
Mål- och visionsdokumentet – äntligen finns det ett förslag till fullmäktige men vi får väl se
hur det går ikväll…
Workshop om verksamhetsplanen – väldigt bra och givande samtal med de som var där.

Varför har detta gått mindre bra?
Att hinna träna på fritiden.

Inte just nu.

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Möten med ordförandekollegiet, styrelsemöte med KFS, styrelse- och fullmäktigemöten,
verksamhetsplansmöten, medarbetarsamtal 7, SFS-relaterade möten, PÅSK, KORK i Lund,
presidiemöten, ta fram en ny verksamhetsplan, möten angående arkad.se, möte på Campus
Helsingborg, kårinspektorskollegium inför LU350, LUS valting x 2, budgetdialog med LUs
ledning, remiss karnevalsstadga, Corneliusbalen, SFSFUM, LUS ting med medlemsavgift och
presstöd.
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Kårhuset Lund, 30 mars 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:
-

Medarbetarsamtal 6

-

TLTH/LTH avtalet

Pågående:
-

Inspektorstavlor (i lite mindre än tidigare mängder)

-

Uppdatera anställningsavtal, löneförhandlingar och andra arbetsgivarfrågor

-

Planera sommaröverlämning

-

”Arbetsgivare for dummies”

-

Medarbetarsamtal 7

-

Verksamhetsplanen 15/16

-

KORK i Lund

-

SFSFUM

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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2 ( 2)
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Kårhuset Lund, 5 april 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

Heltidarrapport – VKOi
Perioden 150228 - 150331

”Detta är jag stolt över!”
Mitt kollegium som inte bara vill anordna evenemang, utan som också sitter inne på många
bra tankar och åsikter kring internationalisering. Det känns fint att ha ett forum som kan
diskutera internationaliseringsfrågor och komma med nya infallsvinklar!

Nämn tre saker som har gått bra
Arbetet med handbok för utlandsstudier. Har haft en diskussion med internationella
avdelningen om hur samarbetet ska se ut och börjat arbeta på textutkast.
Har jobbat lite med att se till att få med de internationella studenterna i nollningen på ett
ordentligt sätt. Har haft ett par möten med Internationella Avdelningen där detta diskuterat
och har i princip fått ett ”ok” om att mastersstudenterna ska få information om nollningen
utskickad till sig (detta har masterkoordinatorerna inte velat göra tidigare). Har också haft ett
par möten med Kajsa (internationell øverste) och försökt ge henne den information som hon
behöver för att dra i det resten av tiden. Det kommer nog bli super!
Arbetet med vad som ska hända med VKOi-posten har flutit på. Det var najs att fullmäktige
okejade vår idé om att plocka bort posten helt. Just nu pågår arbetet med att ta fram en
handlingsplan och det kommer nog gå fint att få klar den till FM6. Tror dessutom absolut att
den kommer vara implementerbar, och det är ju bra!

Nämn en sak som gått mindre bra
Det internationella arbetet i Helsingborg. De har ingen världsmästare vilket gör allt väldigt
krångligt. Trist L

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! Jag vill gärna slippa vara den enda ”tjatmajan” J

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
•
•
•

Första ”riktiga” språkcaféet ska hållas
JET-lag ska hållas
RUBIK-träff i Umeå
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STYRELSEHANDLING

•
•
•
•

Kårhuset Lund, 5 april 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

SFS-fullmäktige
Göra färdigt handbok för utlandsstudier
Skriva handlingsplan för avveckling av VKOi
Global Night (efterföljande evenemang till Global Day)

Verksamhetsplanen
Överlag har det stått ganska stilla sedan sist, och vi har inte haft något möte angående
internationaliseringsmålen.
5% av deltagarna på kårens samtliga arrangemang skall utgöras av internationella studenter, sett på hela
året.
Inget nytt har egentligen hänt, men arbetet kring att göra evenemangen mer tillgängliga för
internationella studenter fortsätter. Nästa vecka drar VMX språkcaféer igång, och där är ju
förhoppningen att få en bra blandning av internationella och inhemska studenter.
Se över inresande internationella studenters möjligheter till framtida studier och arbete i Sverige efter examen.
Som nämnt ovan så ska språkcaféerna dra igång ordentligt nu. Arkad håller dessutom på att
översätta sin hemsida till engelska och även katalogen kommer vara på engelska. Anita är
grym med andra ord J
Öka kännedomen bland LTH:s studenter kring utlandsstudier och dess positiva effekter.
Detta är den punkt som det har hänt mest på! Arbetet med handbok för utlandsstudier har
äntligen kommit igång ordentligt. Jag gör detta i samarbete med Internationella avdelningen,
och vi kommer förhoppningsvis dela på finansieringen. Målet är att ha handboken tryckt till
den 12 maj, eftersom det är Global Day då (en mässa och föreläsningar som syftar till att
inspirera till och informera om utlandsstudier).

Projektuppföljning
Påbörjade (eller snart påbörjade) projekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revidering av SOUPen
Projekt om masterförberedande studieprogram
Handbok med information om utlandsstudier
SFS-fullmäktige
Språkcaféer
JET-lag (internationell sittning med Juristerna och Ekonomerna)
Handlingsplan för avveckling av VKOi
Global Night (efterföljande evenemang till Global Day)
Översyn av tilläggsmeriter

Med vänlig hälsning,
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice President, Head of International Affairs
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Heltidarrapport – VKOs
Perioden 150227 - 150330

”Detta är jag stolt över!”
Att intresset för Nour-föreläsningen är så stort

Nämn tre saker som har gått bra




Marknadsföringen av likabehandlings- och skyddsombuden
Veckans rättighet har kommit ut till många och fått bra respons
Projektetmötet i Lund var supertrevligt, och bra.

Nämn en sak som gått mindre bra
Samordningen i LUA inför SFS motionsstopp var lite rörig. Detta var delvis på grund av
snäva deadlines och delvis på otydliga direktiv från SFS. Arbetsbördan på arbetsgruppledarna
har i vissa fall också vara tungt på grund av tidbrist från gruppdeltagarna. Detta är inte helt
olikt tidigare år men jag upplever att tidsbristen har varit på betydligt påtagligare i år.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Saknar fortfarande direktiv kring remissförfaranden. Förstår om styrelsen inte hinner med
detta i dagsläget, men det skulle underlättar mitt arbete.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?






NOUR!!
SFSFUM!!
Fortsatt marknadsföring av kollegierna
Flickor på Tekniks – Presentation av Kåren samt gasque
Förhoppningsvis får jag föredra min motion om Psykosociala skyddsronder på UBB
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Verksamhetsplanen
Har påbörjat en avrapportering. Lite oklart när den ska in men jag skickar troligtvis in den till
första bäst FM efter det att den är klar. Förhoppningsvis hinner jag till FM5.

Frågor till styrelsen
Inte i dagsläget.

Med vänlig hälsning,

MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar 14/15
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Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Heltidarrapport – VKOu
Perioden 150228 - 150331

”Detta är jag stolt över!”
Utbildningen för UN-representanter om LTH:s organisation och TLTH:s
studeranderepresentantskollegier gick jättebra. Det rådde, uppfattade jag, konsensus bland
studeranderepresentanterna att konceptet är sjukt smart och behövs. Många tummar upp.

Nämn tre saker som har gått bra
1.) Diskussionerna med prorektorn om GU-översynen. Vi verkar komma överens om
sakfrågorna och det känns som om det jag och Filippa tycker/tänker i arbetsgruppen
tillvaratas.
2.) Intervjun/diskussionerna med fokusgruppen från Virginia Tech rörande kvalitetssäkring
av utbildning. Kändes skönt att obehindrat få lassa ut kritik som det verkar att LTH:s ledning
kan hålla med om.
3.) Arbetet med VP-gruppen som ser över VKO:er och UtbU har varit konstruktivt.

Nämn en sak som gått mindre bra
Läsande av rapporter och remisser. Jag anser att det behövs för min fortbildnings skull och
bra att ha inför exempelvis LUS-möten, SOUP-revideringar och SRX-möten etc. Dock är
det otroligt svårt att motivera, eller riskera, att lägga mycket tid då det finns så mycket annat
som behöver göras.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Avsätta ytterligare 35 000 kronor i utbildningsutskottets budget så att vi kan hålla i en
megastudiekväll i gasque i samband med nollningen!
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Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
– Uppstart av studeranderepresentantskollegier
– SOUP-revidering
– Möten i arbetsgrupper för GU-översyn och entreprenörskapsskola
– RUBIK i Umeå!

Verksamhetsplanen
Går sakta men säkert framåt. Fortfarande en stor del som ligger på is, åtminstone till
studeranderepresentantskollegierna och VKO-UtbU-gruppen är mer eller mindre i hamn

Frågor till styrelsen?
Nej. Dock tackar jag för att ni bjussade
studeranderepresentantskollegierna!!! Puss på er.

med

så

mycket

cash

till

Med vänlig hälsning,

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

Heltidarrapport – Projektledare ARKAD
Perioden 150301 - 150331

”Detta är jag stolt över!”
Jag är stolt över att jag äntligen lyckats göra något åt det hemska anmälningssystemet som vi
använt och äntligen tagit ett steg mot förbättring genom att byta.

Nämn tre saker som har gått bra
Chefsrekryteringen: Ansökningar till chefsposterna har trillat in och det ser ut att vara många
som vill engagera sig i ARKAD. Marknadsföringseventet förra veckan gick bra trots kallt
väder och blåst, många var intresserade och vi delade ut mycket kaffe till studenterna.
Anmälningssystem: Vi har testat det nya systemet och det fungerar bra, det finns inga krångel
hittills och vi har redan fått positiva anmärkningar från utställarna gällande detta.
Projektgruppen: Projektgruppen har kommit igång i sitt arbete. Det känns som att alla i
gruppen har förstått vad deras post innebär och flera i gruppen har redan kommit väldigt
långt i sin planering.

Nämn en sak som gått mindre bra
Jag och näringslivsansvarig (Erik) har försökt få ett företag att hålla i vårt ARG-möte i april
men tyvärr har inte företagen kunnat datumet/inte haft möjlighet, väldigt tråkigt. Istället har
jag hittat ett företag som håller i mötet i Stockholm istället!

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Fortsätta vara trevliga och stöttande!

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Den kommande månaden har hela projektgruppen två stora gemensamma projekt –
chefsrekryteringen och företagsringandet. Båda dessa projekt kommer att ta mycket tid för
hela gruppen, inklusive mig. Jag kommer även att fortsätta att planera projektgruppens
teambuildinghelg som kommer vara i slutet av april. Efter påsk kommer projektgruppen
även att träffa Greta från ÅF och diskutera lite saker inför mässan. Vi kommer under
månaden också att ha lite andra aktiviteter med projektgruppen, vi kommer bland annat ha
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

en tour de projektgrupp. Förutom detta kommer jag i mitten av månaden att åka på ARGmöte.

Verksamhetsplanen
I verksamhetsplanen för näringsliv ska vi ta fram en strategisk plan för hur TLTH:s
näringslivsverksamhet ska utvecklas på 5 års sikt.”Mässornas framtid” är något som
diskuterades på förra ARG-mötet och vi hade en väldigt givande diskussion gällande detta.
Framförallt inspirerades jag mycket till hur jag kan göra vår mässa mer hållbar och även att
tänka på studentnyttan.
Vi har jobbat mycket med internationalisering, och översätter bland annat både hemsida och
katalog till engelska.

Projektuppföljning
Pågående projekt







Planera teambuilding för projektgruppen
Planera utbildningar till projektgruppen
Chefsrekrytering
Inledande Anmälan
Skriva avtal för anmälningssystem /Arbetsmarknadsdagar.se
Ringa företag!

Avslutade projekt



Leta HSP
Planering inför Inledande Anmälan

Frågor till styrelsen?
Inget i nuläget.

Med vänlig hälsning,

ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD
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Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

Heltidarrapport – Projektledare ARKAD
Perioden 150301 - 150331

”Detta är jag stolt över!”
Jag är stolt över att jag äntligen lyckats göra något åt det hemska anmälningssystemet som vi
använt och äntligen tagit ett steg mot förbättring genom att byta.

Nämn tre saker som har gått bra
Chefsrekryteringen: Ansökningar till chefsposterna har trillat in och det ser ut att vara många
som vill engagera sig i ARKAD. Marknadsföringseventet förra veckan gick bra trots kallt
väder och blåst, många var intresserade och vi delade ut mycket kaffe till studenterna.
Anmälningssystem: Vi har testat det nya systemet och det fungerar bra, det finns inga krångel
hittills och vi har redan fått positiva anmärkningar från utställarna gällande detta.
Projektgruppen: Projektgruppen har kommit igång i sitt arbete. Det känns som att alla i
gruppen har förstått vad deras post innebär och flera i gruppen har redan kommit väldigt
långt i sin planering.

Nämn en sak som gått mindre bra
Jag och näringslivsansvarig (Erik) har försökt få ett företag att hålla i vårt ARG-möte i april
men tyvärr har inte företagen kunnat datumet/inte haft möjlighet, väldigt tråkigt. Istället har
jag hittat ett företag som håller i mötet i Stockholm istället!

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Fortsätta vara trevliga och stöttande!

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Den kommande månaden har hela projektgruppen två stora gemensamma projekt –
chefsrekryteringen och företagsringandet. Båda dessa projekt kommer att ta mycket tid för
hela gruppen, inklusive mig. Jag kommer även att fortsätta att planera projektgruppens
teambuildinghelg som kommer vara i slutet av april. Efter påsk kommer projektgruppen
även att träffa Greta från ÅF och diskutera lite saker inför mässan. Vi kommer under
månaden också att ha lite andra aktiviteter med projektgruppen, vi kommer bland annat ha
Styrelsehandling

1 ( 2)

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 31 mars 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

en tour de projektgrupp. Förutom detta kommer jag i mitten av månaden att åka på ARGmöte.

Verksamhetsplanen
I verksamhetsplanen för näringsliv ska vi ta fram en strategisk plan för hur TLTH:s
näringslivsverksamhet ska utvecklas på 5 års sikt.”Mässornas framtid” är något som
diskuterades på förra ARG-mötet och vi hade en väldigt givande diskussion gällande detta.
Framförallt inspirerades jag mycket till hur jag kan göra vår mässa mer hållbar och även att
tänka på studentnyttan.
Vi har jobbat mycket med internationalisering, och översätter bland annat både hemsida och
katalog till engelska.

Projektuppföljning
Pågående projekt







Planera teambuilding för projektgruppen
Planera utbildningar till projektgruppen
Chefsrekrytering
Inledande Anmälan
Skriva avtal för anmälningssystem /Arbetsmarknadsdagar.se
Ringa företag!

Avslutade projekt



Leta HSP
Planering inför Inledande Anmälan

Frågor till styrelsen?
Inget i nuläget.

Med vänlig hälsning,

ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD

Styrelsehandling
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Anita Tran, Projektledare ARKAD

Heltidarrapport – Projektledare ARKAD
Perioden 150301 - 150331

”Detta är jag stolt över!”
Jag är stolt över att jag äntligen lyckats göra något åt det hemska anmälningssystemet som vi
använt och äntligen tagit ett steg mot förbättring genom att byta.

Nämn tre saker som har gått bra
Chefsrekryteringen: Ansökningar till chefsposterna har trillat in och det ser ut att vara många
som vill engagera sig i ARKAD. Marknadsföringseventet förra veckan gick bra trots kallt
väder och blåst, många var intresserade och vi delade ut mycket kaffe till studenterna.
Anmälningssystem: Vi har testat det nya systemet och det fungerar bra, det finns inga krångel
hittills och vi har redan fått positiva anmärkningar från utställarna gällande detta.
Projektgruppen: Projektgruppen har kommit igång i sitt arbete. Det känns som att alla i
gruppen har förstått vad deras post innebär och flera i gruppen har redan kommit väldigt
långt i sin planering.

Nämn en sak som gått mindre bra
Jag och näringslivsansvarig (Erik) har försökt få ett företag att hålla i vårt ARG-möte i april
men tyvärr har inte företagen kunnat datumet/inte haft möjlighet, väldigt tråkigt. Istället har
jag hittat ett företag som håller i mötet i Stockholm istället!

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Fortsätta vara trevliga och stöttande!

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Den kommande månaden har hela projektgruppen två stora gemensamma projekt –
chefsrekryteringen och företagsringandet. Båda dessa projekt kommer att ta mycket tid för
hela gruppen, inklusive mig. Jag kommer även att fortsätta att planera projektgruppens
teambuildinghelg som kommer vara i slutet av april. Efter påsk kommer projektgruppen
även att träffa Greta från ÅF och diskutera lite saker inför mässan. Vi kommer under
månaden också att ha lite andra aktiviteter med projektgruppen, vi kommer bland annat ha
Styrelsehandling
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en tour de projektgrupp. Förutom detta kommer jag i mitten av månaden att åka på ARGmöte.

Verksamhetsplanen
I verksamhetsplanen för näringsliv ska vi ta fram en strategisk plan för hur TLTH:s
näringslivsverksamhet ska utvecklas på 5 års sikt.”Mässornas framtid” är något som
diskuterades på förra ARG-mötet och vi hade en väldigt givande diskussion gällande detta.
Framförallt inspirerades jag mycket till hur jag kan göra vår mässa mer hållbar och även att
tänka på studentnyttan.
Vi har jobbat mycket med internationalisering, och översätter bland annat både hemsida och
katalog till engelska.

Projektuppföljning
Pågående projekt







Planera teambuilding för projektgruppen
Planera utbildningar till projektgruppen
Chefsrekrytering
Inledande Anmälan
Skriva avtal för anmälningssystem /Arbetsmarknadsdagar.se
Ringa företag!

Avslutade projekt



Leta HSP
Planering inför Inledande Anmälan

Frågor till styrelsen?
Inget i nuläget.

Med vänlig hälsning,

ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD

Styrelsehandling
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Christian Hernvall, Pedell 21.0

Perioden 150227 – 150331

Jag har fått en awesome efterträdare! Wohoo!

HUT-kickoffen var underbart rolig! Vi fick även mycket gjort och hade det skojsigt på
Fixhelgen helgen efter!
Lophtet-rapporten blev godkänd i FM2 och arbetsgruppen fortsätter arbeta mot en konkret
handlingsplan.
Många av HUT:s motioner gick igenom i sin helhet i FM4 vilket betyder att vi fått mycket ny
utrustning samt kan fixa gammal utrustning som är trasig eller fungerat dåligt.

Inget speciellt.

Styrelsen har underlättat mitt arbete väldigt mycket senaste månaden. Det känns som att de
alltid finns där om man skulle behöva dem vilket är tryggt och bra. Stort tack! Det är inget
speciellt jag tänker på just nu som kan göras.

Cornelis-gruppen har workshop om Cornelis i Cornelis 9/4.
Den ”nya” Lophtet-gruppen har kommit igång och ska fortsätta med tätt mellan möten.
Det är en hel del event i Gasquesalen och Cornelis vilket är skoj. Lophtet är nästintill
fullbokat som vanligt.
HUT kommer ha möte samt fortsätta dra i regelbundna fixtisdagar. Eventuellt kommer en
fixdag anordnas på Lophtet i slutet av månaden.

Styrelsehandling
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Lophtet
Den nya arbetsgruppen har haft sitt första möte.
Cornelis
Vi ska ha workshop 9/4.
Corneliskorridoren
Teknik är beställt. Vi väntar på att Dustin ska skicka den till oss. De är långsamma.

HusUtskotteT: Fortsätter med möten och regelbunden aktivitet. Tack-aktivitet ska tas
fram tillsammans med Vice HUT-ordförande Christer.
Gasqueköket: Jag och Johan Förberg, Kårhusservice förvaltare, tittar på möjligheter att
förbättra Gasqueköket. AH ska ta fram offerter, och så får vi ta ställning till vad som är värt
sen.
Terminsstädning av Gasque- och Cornelis-kök: Städning är beställd men jag har inte fått
något datum än.
Badtunna på punschverandan. Vi har fått ok av AH med förutsättning att tunnan har
vissa mått, vikt och placering. Jag och Peter kommer jobba utifrån motionen som var uppe
på tidigare styrelsemöte.

Inte för tillfället.

Med vänlig hälsning,

CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

Styrelsehandling
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Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Heltidarrapport – Näringslivsansvarig
Perioden 2015-03-01 – 2015-03-31

”Detta är jag stolt över!”
Ett väldigt väl genomfört kvällsevent med Skogsindustrierna där ALLA verkar oerhört
nöjda.

Nämn tre saker som har gått bra
ARG-möte i Kiruna där vi behandlade en väldigt känslig fråga kring anmälningssystem
Lunchföredrag med Sveriges Ingenjörer
Näringslivspub

Nämn en sak som gått mindre bra
Kontakten med Viktor Öwall kring inspirationsföreläsning med Martin Gren. Viktor lovar saker han inte
kan hålla vilket gör att jag inte alls kan bjuda på mat som jag hade lovat från början

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 hösten. 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?
Först en inspirationsföreläsning med Martin Gren. Det stora under april är dock Innovation Week med
mycket spännande föreläsningar. Skall bli kul att se hur det går med det hela.

Verksamhetsplanen
Vi har påbörjat en rapport för VP-punkten som dock behöver slipas på

Styrelsehandling
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Projektuppföljning
Pågående:
Inspirationsföreläsning med Martin Gren
Innovation Week
Företag på Campus

Avslutade projekt:
Näringslivspub (Pub för alla näringslivutskotten på sektionerna)
Kvällsevent Skogsindustrierna
Några företag står på Campus

Frågor till styrelsen?
Nej inte idag.

Med vänlig hälsning,

ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig

Styrelsehandling

2 ( 2)

Kårhuset Lund, 1 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Avrapportering - Arbetsmiljö
Bakgrund
Ur verksamhetsplanen 2014/2015 – Arbetsmiljö
Det finns i Sverige en lagreglerad struktur för att bedriva arbetsmiljöarbete, som innebär
långtgående skyldigheter för arbetsgivaren. Studenter är i lagens mening att jämställa med
anställda. Inom LTH (Lunds tekniska högskola) och TLTH (Teknologkåren vid LTH) har
arbetet med studenternas arbetsmiljö länge varit eftersatt. Arbetsmiljö är ett mycket brett
begrepp, som innefattar inte bara fysiska faror, utan även möjligheten till social interaktion,
särskilda pausutrymmen och klara arbetsuppgifter. Därför borde arbetsmiljöorganisationen
vara ett huvudfokus för TLTHs studiesociala påverkansarbete.
Detta beror främst på oklarheter i dels universitetets arbetsmiljöorganisation men även i vår
egen organisation. Det förstnämnda ska utredas av universitetskansliet under kommande år,
som ett delmoment i den nya arbetsmiljöhandlingsplanen. Därför kan det vara lämpligt att
även TLTH gör en motsvarande översyn av vår egen organisation. En tydligare bild av
arbetsmiljöorganisationen hade kunnat ge klarare riktlinjer angående hur TLTH ska jobba med
arbetsmiljöfrågor i fortsättningen samt ge sektionernas studerandeskyddsombud vägledning i
deras arbete.
Vidare bör även studenterna på LTH bli mer medvetna om rättigheterna de har som studenter.
Det är även viktigt att alla studenter vet var de kan vända sig ifall de har några funderingar
angående arbetsmiljöfrågor. En kombination av att utreda arbetsmiljöorganisationen och att
öka medvetenheten bland studenterna om deras rättigheter skulle kunna leda till ett bättre
arbete kring arbetsmiljön och ett bättre påverkansarbete i dessa frågor.
Delmål
● Utred TLTHs arbetsmiljöorganisation samt föreslå utveckling av densamma
● Öka studenternas medvetenhet angående sina rättigheter rörande arbetsmiljöfrågor samt
att de ska veta vart de kan vända sig med frågor angående deras arbetsmiljö

Kårhuset Lund, 1 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Delmål 1
Skyddsombuden har tidigare varit en studentgrupp som inte sammankallats kontinuerligt eller
haft tydliga arbetsuppgifter annat än att gå skyddsronder i husen. Kollegiet har därför haft en
otydlig roll på Kåren vilket har legat till grund för delmålet. Under läsåret har dock
kontinuerliga möten med både skyddsombudskollegiet och likabehandlingskollegiet ägt rum.
Detta är de två grupper av studenter på kåren som arbetar med arbetsmiljöfrågor. I
skyddsombudskollegiet har vi pratat särskilt om i vilka organ man som ombud bör vara
representerad i samt hur strukturen i de olika husen ser ut. Efter en enkätundersökning som
alla ombud fick svara på så kom det fram att alla inte kände till de organ där de bör vara
representerade, men eftersom att detta belystes så löstes det också. Med otydligheten som
grund togs även förslag på postbeskrivningar fram i båda skyddsombuds- och
likabehandlingskollegiet.
I dagsläget har nu kåren betydligt bättre koll på LTHs men även TLTHs struktur i avseende på
arbetsmiljöfrågor, båda vad det gäller fysisk och psykosociala sådana. Det känns väldigt rimligt
att studiesocialt ansvarig på kåren (likt idag) sitter representerad i ledningsgrupper på LTH där
fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor diskuteras var för sig. Det ger en tydlig koppling
mellan studentrepresentantgrupperna och LTH.
Jag föreslår ingen vidare utveckling av arbetsmiljöorganisationen på Teknologkåren. Delvis för
att vi redan har fått en bättre bild av hur vi arbetar med arbetsmiljöfrågor men även för att vi
inväntar och bevakar utvecklingen av den grundutbildningsomorganisation som i dagsläget är i
full gång. Där är arbetsmiljöfrågor tydligt belyst både från ledningen men även från
studentrepresentanterna. Det kommer troligtvis bli mycket lättare att driva arbetsmiljöfrågor
gentemot LTH i framtiden och den otydlighet i ansvar som i dagsläget föreligger kommer
förhoppningsvis bli betydligt förbättrad.
Den information som är framtagen när det kommer till strukturer i husen och ombudens
representation på sektionerna kommer att dokumenteras och bevara hos oss på kåren till
framtida ansvariga för studiesociala frågor.

Delmål 2
För att öka studenternas medvetenhet angående sina rättigheter så har en arbetsgrupp tillsatts
för att ta fram rättigheter i arbetsmiljöfrågor. Resultatet blev ”veckans rättighet” och dessa blev
12 till antalet. Rättigheterna har förankrats i båda ovan nämnda kollegier, översatts på engelska
och veckan för vecka börjat spridas både på sektionerna och på kåren. Ytterligare en insats för
att sprida rättigheter och information om ombud och kontaktpersoner är i full gång. Många
sektioner har redan, med bidrag av kåren, stått i sina sektionshus tillsammans för att visa upp
sig och det arbete de bedriver. Detta har skett i olika former men rättigheter, kaffe och kaka
har varit inblandat i på något sätt vid alla tillfällen. I fler fall har ombuden samarbetat både
mellan kollegier och mellan sektioner. Både veckans rättighet och den fysiska
marknadsföringen i husen har fått mycket bra respons av både studenter och anställda.
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Marknadsföringen i dess båda former kommer att fortgå under terminen och kollegierna har
uppmuntrats till att fortsätta stå i husen. VKOs projektkassa kommer troligtvis vigas åt
framtida marknadsföringsevent av ombuden.

I tjänsten dag som ovan,

MICAELA BORTAS
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar
046-540 89 25
vkos@tlth.se

Avrapportering - Arbetsmiljö
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Kårhuset Lund, 02 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Motion angående ny postbeskrivning Miljöombud
Bakgrund
I dagsläget är beskrivningen av posten miljöombud öppen för tolkning. Detta gör
miljöombudets arbete väldigt varierande utifrån den specifike funktionärens tolkning av
posten. Detta eftersom att det i postbeskrivningen inte framgår vad som avses med ”miljö”.
Tidigare år har miljöombudet arbetat med ”miljö-miljö”, vilket har inneburit aktivt arbete med
källsortering, miljöcertifieringar och hållbart och ekologiskt tänk vid inköp m.m. ”Miljö” kan
dock även tolkas som studiemiljö, vilket kåren idag systematiskt arbetar med, både via
studiesocialt ansvarig på kåren men även via kollegierna. Detta blir därför en post som vid
sidan av detta som arbetar med studiemiljö på hela LTH, alternativt hela Kåren. Eftersom att
skyddsombuden och likabehandlingsombuden redan arbetar med studiemiljö i olika former på
sektionerna och studiesocialt ansvarig med detsamma på Kåren så blir denna tolkning
problematisk.
I dagsläget finns ingen funktionär på Kåren som arbetar med ”miljö-miljö”. En sådan
funktionärspost skulle vara till stor nytta och användning för Kåren i stort och i synnerhet vid
framtagandet av en ny miljöpolicy. Jag anser därför att en ny postbeskrivning är absolut
nödvändig och behöver införas omgående.
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet under 7.9.4.7 ersätta den befintliga postbeskrivningen nedan

Miljöombudet bevakar Kårens intressen i olika organ för utbildningsrelaterade miljöfrågor och informerar
medlemmarna om utbildningsrelaterade miljöfrågor. Vidare driver miljöombudet miljöarbetet inom Kåren
genom att stödja och samarbeta med Kårens övriga funktionärer.
med bifogad postbeskrivning.

I tjänsten, dag som ovan

MICAELA BORTAS
Vice Kårordförande studiesocialt
046-540 89 25
vkos@tlth.se

Kårhuset Lund, 02 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Miljöombud
Miljöombudet bevakar Kårens intresse i organ där miljömässig hållbar utveckling diskuteras.
Vidare bevakar miljöombudet Kårens verksamhet ur ett miljöperspektiv för att minimera
Kårens negativa påverkan på den yttre miljön. Det är därför viktigt att Miljöombudet är påläst
om aktuella föreskrifter som föreligger vid både Lunds universitet och vid LTH. Det är även
viktigt att Miljöombudet känner till vilka policyn och riktlinjer som berör miljömässig hållbar
utveckling på Kåren och hjälper till i de fall då dessa behöver utvecklas. Miljöombudet kan
även agera stöd vid liknande arbete på sektionerna och har i uppdrag att skapa engagemang
och vara drivande i utvecklingen av hållbart miljömässigt arbete på hela LTH.
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Kårhuset Lund, 6 april 2015
Rasmus Kjellén,

Motion angående upptagande av Gastronomiföreningen
ALLIUM vid LTH som fri förening.
Bakgrund
Under sommaren 2014 startade ett gäng sköna pågar en förening med syfte att få studenter på LTH att
få äta lite bättre mat då och då. Men även att främja en gastronomisk kultur på vår fakultet och skapa en
mötesplats för personer med ett lite mer djupgående intresse för mat och det som kommer till. (Läs
matnördar.) I och med detta grundades Allium (som är latin för lök/löksläktet). Vi har under hösten
haft ett flertal evenemang tillsammans med LTH men även fristående grejer. Förhoppningen är att
föreningen ska växa och bli en etablerad del av LTHs rika föreningsfauna.
Våra ledord är.
● Upplevelse
● Finess
● Lekfullhet
● Gemenskap

Förslag
I och med detta vill vi stärka vår koppling till Teknologkåren vid LTH och ansöker där av att bli en fri
förening. Vi anser att vi är väl införstådda med vad det innebär och det krav som de ställer på oss som
förening. Därför hoppas vi att föreningen ALLIUM skall få kliva ur regnet och in under
Teknologkårens fantastiska paraply.
Där av yrkar jag,
Att i reglementets femtonde kapitel lägga till §15.15 Gastronomiföreningen Allium vid Lunds
tekniska högskola med lydelsen: ”Gastronomiföreningen Allium vid Lunds tekniska högskola
är en förening med syfte att främja den gastronomiska kulturen på LTH och vara ett forum för
gastronomiskt kunniga och intresserade studenter.”
Att stadfästa föreningens stadgar

Dag som ovan,

RASMUS KJELLÉN
Övrig ledamot Gastronomiföreningen Allium
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Stadgar

för den ideella föreningen
Gastronomiföreningen Allium vid Lunds Tekniska
Högskola
med hemort i Lunds kommun.
Bildad den 21 Juli 2014

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande mötet den 21 juli 2014

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen ska:
● främja en gastronomisk kultur på LTH
● vara ett forum för gastronomiskt kunniga och intresserade studenter
Allting som föreningen åtar sig ska göras i enlighet med föreningens värderingar:
● Upplevelse
● Finess
● Lekfullhet
● Gemenskap

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar

3 § Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet samt det allmänna mötet.
Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1
juli till och med den 31 juni.

6 § Stadga
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst ⅔ av antalet
avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl
medlem som styrelsen, senast 10 dagar innan årsmöte. Handlingar ska vara ute
senast 5 dagar innan årsmöte. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller
om fall förekommer som inte är

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller allmänna
möte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med ⅔ av antalet angivna
röster.
Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar medlemmarna.
Senast 2 månader efter upplösandet av föreningen skall en grandios
upplösningsfest för föreningens nuvarande och tidigare medlemmar anordnas. Det
åligger styrelsen som tog beslutet att upplösa föreningen att anordna denna fest.

Föreningens medlemmar
8 § Medlemskap
Medlemskap ansöks årligen skriftligt och träder i kraft då ansökan är styrelsen
tillhanda och efter godkänt inträdesprov. För att kunna upptas som medlem krävs
att man genomfört ett prov som visar på kunskap och intresse. Provet bestäms och
bedöms av styrelsen. Alla sittande i styrelsen ska ha genomfört och blivit godkända
på ovan nämnda prov innan detta får användas som antagningsprov.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

9 § Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemskapet
upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

10 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den
berörde.

11 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
● har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna,
● har rätt till information om föreningens angelägenheter,
● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
● skall betala de avgifter som beslutats av styrelsen

Årsmöten, allmänna möten och extra möten
12 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet hålls före utgången av oktober månad och det allmänna mötet hålls före
utgången av mars månad. Styrelsen beslutar om tidspunkt och plats för årsmötet
och det allmänna mötet.
Kallelse till dessa skall av styrelsen senast tre veckor före mötena tillställas
medlemmarna via e-post. Varje medlem ansvarar för att föreningen har rätt
kontaktinformation till denne.
Föredragningslista med verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens propositioner och inkomna motioner
med styrelsens yttrande skall ﬁnnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka
före respektive möte.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före respektive
möte. Styrelsen skall till mötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

13 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
och allmänna mötet
Medlem i föreningen som under mötesåret har betalat förfallna avgifter äger såväl
rösträtt som yttrande- och förslagsrätt på årsmötet och allmänna mötet.
Medlem som inte uppfyller kravet enligt ovan har enbart yttrande- och förslagsrätt
på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag
från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet

16 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Med undantag för de i 6 § första och i 7 § nämnda fallen avgörs vid omröstning
alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller
relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den
(de) som erhållit högsta antal
röster är vald (valda) overoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna
röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske
slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som
biträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten
avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

17 § Valbarhet
Valbar till styrelsen är medlem av föreningen.

18 § Extrainsatt årsmöte
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor, majoriteten av
styrelsen eller minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen
begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall dem imom 14
dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna, på samma sätt som i 12§, senast sju dagar före mötet.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om
rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som
sägs i 13§ och 14§.

Revisorer
19 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara
revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

20 § Sammansättning
Styrelsen består av åtminstone ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare
samt erforderligt antal övriga ledamöter.

21 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar
för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att
● tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
● verkställa av årsmötet fattade beslut,
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
● ansvara för och förvalta föreningens medel,
● tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 17 §, och
● förbereda årsmöte
21.1 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
● förbereda styrelsens sammanträden,
● vara föreningens oﬃciella representant,
● bistå kassören i utarbetande av underlag för budget
● leda styrelsens arbete och
● övervaka att föreningens stadgar efterlevs.
21.2 § Vice ordföranden
Det åligger vice ordföranden att
● då ordföranden har förhinder stiga in i dennes ställe,
● bistå ordföranden och aktivt delta i styrelsens arbete.
21.3 § Kassören
Det åligger kassören att
● föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade
avgifter till föreningen,

●
●
●
●
●

svara för föreningens bokföring,
årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
utarbeta underlag för budget,
se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid och
föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser
införs.

21.4 § Sekreteraren
Det åligger sekreteraren att
● förbereda föreningens årsmöte,
● föra protokoll vid styrelsens sammanträden,
● se till att föreningens handlingar hålls ordnade och uppdaterade samt ansvara
för att föreningens historia dokumenteras,
● övervaka beslutsuppföljningen och
● årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt ett möte.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden fatta beslut så länge dessa inte är av större
ekonomisk betydelse för föreningen. I sådana fall kan styrelsen fatta beslut via
telefonsammanträde eller dylik kommunikation.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Minst fyra protokollförda möten ska föras
per år. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd
protokolljusterare.

