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FULLMÄKTIGEHANDLING

Lund, 29 Januari 2017
Simon Svensson, Kassör LundaPyrot

Motion angående LundaPyrots förvaringsplats
Bakgrund
LundaPyrot har under hela sin tid som förening använt sig av samma temporära förvaringsplats för
materiel och pyroteknik via ett tillfälligt bygglov. För ungefär två år sedan fick föreningen veta att
något förnyat förvaringstillstånd inte skulle utfärdas av Räddningstjänsten eftersom detaljplanen för
området där förvaringscontainrarna står skulle ändras. Därför har en intensiv jakt på ny lämplig och
permanent förvaringsplats för pyrotekniken länge pågått, samt att pengar har lagts undan inför
flytten. Förra året hittade vi i sista sekund en lämplig plats, och allt sedan dess har förberedelserna
varit igång. Efter ett par turer med kommun och Räddningstjänst är nu ett permanent bygglov samt
förvaringstillstånd beviljat och arbetet med flytten är i full gång. Tyvärr har det visat sig att de
befintliga containrarna är i sämre skick än förväntat, på grund av väder och vind samt upprepade
inbrott. Därför behöver den ena renoveras medan den andra containern behöver bytas ut mot en
begagnad i bättre skick, vilket är väldigt dyrt men som budgeten för flytten kan klara.
För att få permanent bygglov visade det sig att vi var tvungna att rita upp en fasad som innesluter våra
två containrar, eftersom containrar anses som “fula” av kommunen. Fasaden med tillhörande tak
driver upp kostnaden betydligt för flytten, men innebär såklart också att livstiden för containrarna
förlängs avsevärt och kommer gynna Pyrot för lång tid framöver.
Den nya förvaringsplatsen har flera fördelar, till exempel finns möjlighetet att installera inbrottslarm
vilket förhoppningsvis förhindrar framtida inbrott. Däremot var hyran väldigt hög, mer än sex gånger
högre än hyran som har betalts för tidigare förvaring. Detta i kombination med den oväntade
byggnationen av fasad och tak samt att minst en container behöver bytas ut gör att kostnaderna har
skenat mer än vad som har kunnat förutsägas.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
Kåren stöttar LundaPyrot med 25 000kr ur för att täcka hälften av de kostnader som
beräknas uppkomma i samband med inköp av ny container samt byggnationen av
fasad och tak runt containrarna.

SIMON SVENSSON
Kassör LundaPyrot

ARVID WALDÉN MYHLBACK
Vice Ordförande LundaPyrot
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Tak:
Mängd
pris
Plåt m^2
78
Nockpanna
7
45X70 lpm
203
22X70 lpm
22.5
6.35
stolpe lpm
10.4
Plintar st
4
Farmarskruv st
520
Övrig skruv
Slutsumma

total
73
115
10

5694
805
2030
142.875
22 228.8
71
284
400
300
9884.675

Panel:
Infästning i container
Panel lpm
Vit färg
Spik massor
Slutsumma

735 8.9
3

1500
6541.5
300
900
200
9141.5

Kårhuset Lund, 2017-02-02
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Efter återremittering av det förra ändringsförslaget från förra KORK är här ett nytt förslag
från årets KORK. Förändingarna vi föreslår är (samt innebär för oss) att





inträde i Reftec ska utöver att beslutas i FM också beredas i STLTH
uppdatera arbetsgrupperna genom att lägga till STARK och INTORK samt stryka
MARK, TORK och INFARK.
flytta ut bestämmelserna om arbetsgruppernas sammansättning ur stadgan (till ett
dokument som ligger under styrelsen)
ta bort arbetsgruppernas beslutsmandat

Det är länge sedan stadgan uppdaterades och det är på tiden att det görs.
Under KORK finns nu mer en ”Riktlinje för arbetsgrupperna” som finns bifogat som bilaga
1. Däri beskrivs vad grupperna skall göra, vilka frågor som tillhör respektive organ samt vilka
som bör skickas till vilka arbetsgrupper.
Syftet med Reftecs arbetsgrupper stipuleras däri som
”Huvudsyftet med Arbetsgrupperna ska vara att främja kunskaps- och
erfarenhetsutbyte mellan Reftecs medlemskårer samt inspirera
arbetsgruppens medlemmar. Andra syften får fastställas av arbetsgrupperna,
men ska vara sekundära och stadfästas av Reftecs styrelse.”
och det är därför beslutsmakten flyttas från arbetsgrupperna och endast innehas av KORK.

Jag yrkar därför
att

kårstyrelsen godkänner förändringar enligt bilaga 2.

I Teknologkårens tjänst

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Riktlinjer för Arbetsgrupper inom Reftec
Senast reviderad 2016-11-25
Detta dokument är ett förtydligande komplement till de stadgar som är fastställda av Reftecs styrelse.
Dokumentet reglerar de träffar som inom arbetsgrupperna sker varje år, dels ur ett prioriteringsperspektiv
men också ur ett ekonomiskt och ordningsperspektiv. Det är viktigt att prioritera träffarna i största mån
även om det skulle kännas irrelevant att åka. Det man upplever som irrelevant kanske någon annan
upplever som högst relevant, och det är utbytet vi är ute efter.
Detta dokument fastställs och revideras på beslut av Reftecs styrelse.
Arbetsgrupper
Inom Reftec finns följande arbetsgrupper:
● KORK
Arbetsgrupp för högst verkställande ansvariga. Även Reftecs styrelse.
● VORK
Arbetsgrupp för näst högst verkställande ansvariga samt ekonomiansvariga.
● RUBIK
Arbetsgrupp för utbildningsbevakare samt exempelvis internationalisering.
● ARG
Arbetsgrupp för näringsliv samt arbetsmarknadsmässor.
● STORK
Arbetsgrupp för studiesociala och likabehandlingsfrågor. Såväl bevakning av lärosätenas delar
som de kårinterna.
● STARK
Arbetsgrupp för frågor rörande fritidsverksamhet. Exempelvis, men inte uteslutande,
alkoholhantering och –kultur, samt mottagning.
● INTORK
Arbetsgrupp för informationsansvariga, kommunikatörer och tidningsredaktörer.
● SMURF
Arbetsgrupp för husansvariga.
Samtliga möten för Arbetsgrupper ska vara öppna för alla. Medlemskårerna uppmanas att åka på de
möten som passar med arbetsuppgifter snarare än grupptillhörighet.
Syfte
Huvudsyftet med Arbetsgrupperna ska vara att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Reftecs
medlemskårer samt inspirera arbetsgruppens medlemmar. Andra syften får fastställas av arbetsgrupperna,
men ska vara sekundära och stadfästas av Reftecs styrelse.
Möten
Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgetera för minst 4 träffar per person och år i
arbetsgrupperna KORK, VORK, RUBIK och ARG.
Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgetera för minst 3 träffar per person och år i
arbetsgrupperna STORK, STARK, INFARK och SMURF.
Arbetsgrupperna avgör mängd och innehåll på mötena i den verksamhetsplan som färdigställs under
Reftec-överlämningen och godkänns av Reftecs styrelse. Det ska eftersträvas att skapa innehåll i mötena
som är relevant för samtliga närvarande men inte nödvändigtvis för samtliga i arbetsgruppen.
Om en medlemskår har en heltidare med arbetsuppgifter som behandlas på ett möte ska det vara
prioriterat att minst en per medlemskår närvarar på mötet upp till den nivå som medlemskårerna förbinder
sig att budgetera för. För ideella ställs inga krav från Reftec.

Kallelse
Datum och tider ska vara spikade senast 6 veckor innan mötet.
Schema för mötets innehåll ska meddelas senast 2 veckor innan mötet.
Möten bör bara i undantagsfall ställas in eller ändras efter att datum har spikats. Beslut om detta ska tas i
samråd med Reftecs-styrelse.
Gruppansvarig
Reftecs styrelse ska utse en gruppansvarig för varje Arbetsgrupp. Dennes ansvar ligger i att:
●
●

Se till att Reftecs styrdokument efterföljs. Däribland stadgan och dessa riktlinjer.
Se till att Arbetsgruppens arbete kontinuerligt rapporteras till Kårordförande för gruppansvariges
medlemskår.
Beslutsfattande
Det enda beslutsfattande organet i Reftec är Reftecs styrelse. Underdokument som bereds av
Arbetsgrupperna ska beslutas av Reftecs styrelse.

STADGAR

Föreningen Reftec

10 februari 2017
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Sveriges teknologkårer i samverkan

STADGAR
KAPITEL 1
1.1 Syfte

KAPITEL 2

SYFTE
Den ideella föreningen Reftec är en politiskt och religiöst obunden
samarbetsorganisation för sammanslutningar av studenter som
studerar vid tekniska högskoleutbildningar. Reftec har till ändamål att
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för utbyte
och god sammanhållning mellan medlemmarna.
MEDLEM

2.1 Medlem

Reftecs medlemmar är organisationer som huvudsakligen
representerar studenter inom tekniska utbildningar på högskolenivå.

2.2 Medlemskap

Medlemskap i Reftec må beviljas av Reftecs styrelse efter skriftlig
framställan från studentsammanslutningens högsta beslutande organ
samt efter beredning i medlemmarnas högsta verkställande organ.
Styrelsens beslut skall vara enhälligt.

2.3 Utträde

Utträde ur Reftec kan endast ske vid övergång till nytt verksamhetsår.
Avsikt att utträda måste anmälas till Reftecs styrelse senast en månad
före verksamhetsårets slut.

2.4 Uteslutning

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot Reftec eller bryter mot
denna stadga utesluts om övriga medlemmar vid två på varandra
följande styrelsesammanträden enhälligt så beslutar. Innestående
medel förverkas, skulder förfaller till omedelbar betalning.

KAPITEL 3
3.1 Funktionärer

FUNKTIONÄRER
Funktionärer i föreningen Reftec är
•
•
•

KAPITEL 4

Styrelsen (Kap 4)
Revisorer (Kap 7.3)
Medlemmarnas representanter i Reftecs arbetsgrupper.

STYRELSEN

4.1 Befogenheter

Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ.

4.2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen
KORK.

4.3 Åligganden

Det åligger styrelsen att:
•
•
•

sammanträda vid behov, dock minst en gång per
verksamhetsår
dra upp riktlinjer för Reftecs verksamhet
fastställa balans- och resultaträkning för föregående
verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:

Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:

Teknologgården 2
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas v 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Polacksbacken hus 73
MIT-huset

Postadress:
412 58
581 83
100 44
971 87
223 62
752 37
901 87

Göteborg
Linköping
Stockholm
Luleå
Lund
Uppsala
Umeå

Telefon:

031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 88
070 - 418 79 21
018 - 57 25 20
090 - 786 92 92

e-mail:

ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ordforande@ntk.umu.se
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täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
•
4.4 Beslutsförhet

KAPITEL 5
5.1 Arbetsgrupper

Styrelsen är beslutsför om samtliga representanter är närvarande. Vid
förfall av ordinarie styrelseledamot utses personlig suppleant av
ordinarie ledamot.
ARBETSGRUPPER
Reftec består av och dess verksamhet utgörs av följande fristående
arbetsgrupper:













Kårordförandes rådskonferens, KORK
Vice ordförandes rådkonferens, VORK
Studiesociala utskottens ordförandes rådskonferens, STORK
Studiesocialt- och Alkoholansvarigas rådskonferens, STARK
Arbetsmarknadsgruppen, ARG
Reftecs utbildningsbevaknings- och
internationaliseringskommitté, RUBIK
Tidningsredaktionernas ordförandes rådskonferens, TORK
Samråd under Reftec förvaltning, SMURF
Mottagningsansvarigas rådskonferens, MARK
Informationsansvarigas rådskonferens, INFARK
Informationsansvariga och tidningsredaktionsordförandes
rådskonferens, INTORK

5.2 Sammansättning

Arbetsgrupperna utgörs av högst två representanter från varje
medlem, om styrelsen inte beslutar annat.

5.3 Verksamhet

Varje arbetsgrupp bestämmer själv verksamhet och mål för
arbetsgruppen. Målen får dock inte strida mot de riktlinjer som
styrelsen har fastställt för Reftecs generella verksamhet.

5.4 Beslutsförhet

Arbetsgrupperna är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna, som
har utsedda representanter i arbetsgruppen, är närvarande.

KAPITEL 6

PROCEDURREGLER

6.1 Omröstning

Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning skall ske
öppet. Beslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet bland
de röstande. Vid lika röstetal skiljer lotten.

6.2 Adjungering

Utöver röstberättigad må ständigt eller för viss fråga tillfälligt
adjungerad närvara vid möten med yttrande- och förslagsrätt.

6.3 Bordläggning

Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte.

6.4 Deltagande i beslut

Ingen må delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken
vederbörande är ansvarig eller äger ett ekonomiskt intresse i.

6.5 Kallelse

Styrelsen och arbetsgrupperna sammanträder på kallelse av medlem
som står som värd för mötet. Extra styrelsesammanträde kan

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:

Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:

Teknologgården 2
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas v 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Polacksbacken hus 73
MIT-huset

Postadress:
412 58
581 83
100 44
971 87
223 62
752 37
901 87

Göteborg
Linköping
Stockholm
Luleå
Lund
Uppsala
Umeå

Telefon:

031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 88
070 - 418 79 21
018 - 57 25 20
090 - 786 92 92

e-mail:

ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ordforande@ntk.umu.se
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sammankallas av revisor eller minst två medlemmar. Kallelse till
sammanträde skall utsändas till ledamöter minst 14 dagar i förväg.
6.6 Föredragningslista

Föredragningslista skall utsändas till ledamöter senast 7 dagar före
mötet. Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslistan kan
endast tas om samtliga närvarande ledamöter är ense därom.

6.7 Protokoll

Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokoll justeras av
mötesordförande jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson.
Minnesanteckningar skall föras vid arbetsgruppssammanträde.
Minnesanteckningar justeras av mötesordförande. Protokoll,
minnesanteckningar och av Reftec utgivna publikationer skall
arkiveras.

KAPITEL 7

EKONOMI

7.1 Verksamhetsår

Reftecs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni.

7.2 Firmateckning

Reftecs firma tecknas av styrelsen i förening, eller av den som
styrelsen utser.

7.3 Revision

Reftecs verksamhet granskas av styrelsen. Reftecs förvaltning och
räkenskaper granskas av en revisor. Revisor för nästkommande
verksamhetsår utses av styrelsen. Styrelsen skall före september
månads utgång överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse
avseende föregående verksamhetsår till revisor. Revisor skall före
oktober månads utgång avge berättelse över företagen revision.
Årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall
utsändas till medlemmarna senast 20 november.

7.4 Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet prövas av respektive medlems högsta
verkställande organ.

KAPITEL 8

STADGAN

8.1 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av styrelsen efter godkännande av respektive
medlems högsta verkställande organ.

8.2 Stadgetolkning

Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess
respektive medlems högsta beslutande organ beslutat annorlunda.
Styrelsens tolkningar skall protokollföras och inom sju dagar
rapporterats till respektive medlems högsta beslutande organ. Kan
medlemmarnas högsta beslutande organ inte enas skall ärendet
hänskjutas till skiljeman.

KAPITEL 9

UPPLÖSNING

9.1 Upplösning

För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig
egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra
följande verksamhetsår.

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:

Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:

Teknologgården 2
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas v 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Polacksbacken hus 73
MIT-huset

Postadress:
412 58
581 83
100 44
971 87
223 62
752 37
901 87

Göteborg
Linköping
Stockholm
Luleå
Lund
Uppsala
Umeå

Telefon:

031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 88
070 - 418 79 21
018 - 57 25 20
090 - 786 92 92

e-mail:

ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ordforande@ntk.umu.se

Kårhuset Lund, 2017-02-02
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Det är dags (för länge sedan egentligen) att inkomma med nomineringar till Reftecs stora
pris. På vårt första styrelsemöte i år kom vi överens om att alla medlemskårer fick inkomma
med tre kandidater till den 31 december. Dock var det ingen som kom ihåg deadline.
Dessutom står det i kriterierna att man endast ska inkomma med en nominering per kår.
Därför nominerar vi lämpligen 1-3 rangordnade kandidater till vi i KORK hunnit träffas igen
för att bestämma hur vi ska göra exakt.
Det som framgår ur kriterierna är:




Reftecs stora pris skall utdelas till person eller grupp av personer som främjat svensk
teknikutveckling, som genom pedagogiska insatser verkat för de tekniska
vetenskapernas studium eller som verkat såsom föredöme för svenska arkitekt-,
civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och/eller naturvetarstudenter.
Respektive medlemskårs styrelse har att inkomma med högst en nominering som
överlämnas som kårens förslag till Reftecs styrelse. Reftec sammanställer förslagen
och bereder arbetsgrupperna tillfälle att yttra sig över förslagen varpå Reftecs
styrelse fattar beslut.

Jag yrkar därför
att

kårstyrelsen förslår minst en men upp till tre kandidater att nominera till
Reftecs stora pris.

I Teknologkårens tjänst

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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MOTION RIKTLINJE FILSERVER
Kämnärsrätten Lund, 2016-12-02
Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17

Motion Riktlinje Filserver
Bakgrund
I enlighet med tidigare styrelsebeslut har DSG och undertecknad flyttat Teknologkårens filer
till Google Drive. Till detta följde att skriva en riktlinje om hur detta skall hanteras i
framtiden. Riktlinjen finns bifogad

Förslag
Därför yrkar jag på
att

Styrelsen antar Riktlinjen för filservrar enligt bilaga

I styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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RIKTLINJE
Riktlinje för Filservrar
Kårhuset Lund, 2017-02-01
Kårstyrelsen

Riktlinje för filserver
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna riktlinje beskriver hur filservern hanteras och vem som har tillgång till vad.

1.2.

Syfte

Detta dokument ger en tydlig bild av vem som ska ansvarar för Teknologkårens filserver.
Vidare beskrivs vem som har vilka rättigheter till vilka filer.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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RIKTLINJE
Riktlinje för Filservrar
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2.

Filstruktur

Teknologkårens filer är lagda på Google Drive och huvudansvarig för dessa är DSG. En
synkad kopia finns även på Teknologkårens egna server samt på vår backup. Den synkade
kopian uppdateras så fort ändringar görs och vår backup varje natt. Alla filer skall finnas i
detta filsystem så överlämningar och kunskapshistorik blir lätt i framtiden. Dessa filer skall
hanteras via Google Drives webbgränssnitt. Enbart enstaka mappar får synkas till respektive
profil genom Google Drives-skrivbordsapplikation.

2.1

Utskott

2.2

Gemensamma mappar

2.3

Särskilda mappar

Varje utskott får ha en mapp i filstrukturen under respektive huvudutskott (t.ex. F1 Röj
under Aktivitetsutskottet).

Gemensamma mappar såsom mallar skall vara tillgängligt för alla funktionärer som så
önskar. Dessa ligger i enskilda mappar i filstrukturen.
Vissa mappar får lagras på annat håll, detta kan vara för att skydda personärenden eller
dylikt. Lagring på annat håll görs i samråd med DSG.

3.

Tillgänglighet

Nedan beskrivs vem som har tillgång till vad och på vilket sätt tillgången tillhandahålls.

3.2

DSG

3.2

Heltidare

3.3

Utskottsordförande

3.4

Funktionärer

DSG är ägare till samtliga mappar och filer. Således har denne också läs- och
redigeringsrättigheter till dessa. DSG ansvarar även för att varje termin se över vem som har
tillgång till strukturens mappar och filer.
Heltidare har både läs- och redigeringsrättigheter till samtliga mappar och filer i
filstrukturen. Heltidarna ansvarar även för att ge tillgång till rätt mappar på rätt sätt till sina
funktionärer och underordnade utskottsordföranden.
Utskottsordförande har både läs- och redigeringsrättigheter till de mappar och filer i sitt
utskotts mapp. Utskottsordförande ansvarar även för att ge tillgång till rätt mappar på rätt
sätt till sina funktionärer. Utöver detta har utskottsordförande rätt att få läsrättigheter till
samtliga filer i filstrukturen.
En funktionär har både läs- och redigeringsrättigheter på de mappar som dennes
utskottsordförande finner lämpligt. Utöver detta har funktionärenr rätt att få läsrättigheter
till samtliga filer i filstrukturen.
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MOTION RIKTLINJE REPRESENTATION
Kämnärsrätten Lund, 2016-12-02
Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17

Motion Riktlinje representation
Bakgrund
Både hösten 2015 och 2016 har Teknologkåren vunnit i lotteriet att medverka med fana på
nobelmiddagen, en tillställning som kostar flertalet tusen att medverka på. Båda gångerna har
styrelsen valt att finansiera detta om än en oenig styrelse 2016. Utöver detta dyker det upp
flera potentiella liknande evenemang under året där Teknologkåren har möjlighet att
representera och nätverka. På Nobelfesten har Teknologkåren(heltidarna) valt att lotta ut
bland heltidarna vem som ska få platsen, andra tillställningar har enstaka (eller alla) heltidare
valt själva. Under S8 valde vi att avslå en motion om att subventionera en resa till en
tillställning i Göteborg.
Det som står i våra styrdokument är i dagsläget inte särskilt tydligt. I stort sett nämns enbart
representation och företrädare i samband med Kårordförande. I reglementet kapitel 4.1 står
det: Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig kontakt
med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Samt i Arbetsbeskrivningar Presidiet, under
Kårordförande 7.2 Åligganden att i officiella sammanhang representera Teknologkåren.
Det är inte hållbart att Styrelsen vid varje tillfälle ska diskutera om det är rimligt att skicka
just X person för Y summa till ett specifikt evenemang och i det också avgöra om det gagnar
Teknologkåren etc.
Förslaget har varit på remiss och utgår mycket från hur saker fungerar i budget och i
verkligheten. Bifogat finns även ett alternativt sätt att tänka kring riktlinjen, ett alternativ som
tar avstamp i hur vi skulle kunna tänka kring representation.

Förslag
En riktlinje på hur detta hanteras bör antas. Bifogat finns ett utkast på en sådan riktlinje. Värt
att notera är att denna riktlinje även tar bort Kårstyrelsen representation på sin
hemmasektion samt borttagande av den extra bal som varit flytande senaste åren.
Därför yrkar jag på
att

Styrelsen antar Riktlinjen för representation enligt bilaga

I styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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Riktlinje för representation
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna riktlinje beskriver vem som representerar Teknologkåren vid olika tillfällen samt var
kostnaderna skall tas ifrån.

1.2.

Syfte

Detta dokument ger en tydlig bild av vem som ska representera Teknologkåren vid olika
typer av evenemang. Vidare beskrivs var kostnader för olika typer av representation skall tas.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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2.

Representation

2.1

Ceremoniella evenemang

2.1.1

Nollegasque

2.1.2

Corneliusbal

2.1.3

Nobelmiddag

2.1.4

ARKAD-gasque

Vid ceremoniella evenemang gentemot Teknologkårens egna organisation och evenemang
som hålls av Lunds universitet eller dess fakulteter ska alltid Kårordförande vara den förste
att representera Teknologkåren. Vid vissa speciella ceremoniella evenemang kan
Kårordförande delegera uppdraget till Fanbäraren. Kostnaden för dessa evenemang skall tas
från representationsbudgeten för Heltidare (ADM02 6070).
På nollegasque ska den Heltidare och Kårstyrelsemedlem som är kontaktpersoner för
sektionen gå och representera. Kostnaden för detta tas från representationsbudgeten för
Sektionskontakter (FUV03 6070). Heltidare ska även representera på nollegasquen hos sin
hemmasektion, denna kostnad tas från representationsbudgeten för Heltidare (AMD02
6070).
På Corneliusbalen ska Heltidare och kårstyrelsemedlemmar gå och representera. Kostnaden
för detta tas från representationsbudgeten för Heltidare (ADM02 6070) respektive
Kårstyrelsen (KSY01 6070).
Vid de tillfällen som Teknologkåren vinner lotteriet för att ha med sin fana på
Nobelmiddagen får Teknologkåren representeras av någon av Heltidarna. Kostnaden för
detta betalas av den närvarande själv.
På ARKAD-gasquen ska både Heltidare och Kårstyrelse representera. Kostnaden för detta
tas från representationsbudgeten för Heltidare (ADM02 6070) respektive Kårstyrelsen
(KSY01 6070).
2.1.5

Jubileum

De år när Teknologkåren har jubileum ska alla Heltidare representera på evenemanget.
Kostnaden för detta bör budgeteras för under representationbudgeten för Heltidare
(ADM02 6070). Även Kårstyreslen ska representera på detta evenemang. Konstanden för
detta bör budgeteras under representationsbudgeten för Kårstyrelsen (KSY01 6070). När en
sektion har jubileum ska även den Kårstyrelsemedlem och Heltidare som är kontaktperson
närvara, denna kostnad tas från representationsbudgeten för Sektionskontakter (FUV03
6070).
På andra jubileum förväntas Kårordförande representera, kostnaden för detta tas från
representationsbudgeten för Heltidare (ADM02 6070). Kårordförande äger rätt att delegera
vidare uppdrag till annan Heltidare om Kårordförande ej kan närvara.

2.2

Nätverksevenemang

Vid evenemang där nätverkande är fokus ska den Heltidare som är mest lämpad
representera. Kostnaden för detta tas ifrån respektive Heltidares egna projektkassa. I de fall
en projektkassa saknas ansvarar Generalsekreterare för att hitta en lämplig budgetpost och
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förankra det hos Kårstyrelsen.

3.

Presenter

4.

Informationsspridning

Presenter skall delas ut till jubilerande sektioner och kårer. Kårordförande och
Generalsekreterare ansvarar för att sådan köps in och överlämnas. Kostnaden för detta tas
från representationsbudgeten för Heltidare (ADM02 6070).

3.1

Nollning

3.2

Fullmäktigeval

Under Nollningsevenemang förväntas Heltidare och Kårstyrelsen gemensamt ställa upp och
marknadsföra Teknologkårens centralorganisation. Informationsansvarig är ansvarig för att
sammanställa material och en marknadsföringsplan.
Inför och under valet till Fullmäktige ansvarar Valnämnden för att marknadsföra både
nomineringsperiod och val. Heltidare och Kårstyrelse ska vara Valnämnden behjälplig i
detta arbete.

3.3

ARKAD

Under ARKAD förväntas Heltidare och Kårstyrelsen gemensamt ställa upp och
marknadsföra Teknologkårens centralorganisation samt Fullmäktigevalet.
Informationsansvarig och Valnämndens ordförande är ansvarig för att sammanställa
material och en marknadsföringsplan.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

3 (3)

RIKTLINJER
Riktlinjer för representation
Kårhuset Lund, 2017-02-01
Kårstyrelsen

Riktlinjer för representation
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer beskriver hur Teknologkåren arbetar med representation. De beskriver vid
vilka tillställningar Teknologkåren vill representera vid samt vem som bör eller ska delta.

1.2.

Syfte

Dokumentet är till för att ge klarhet i hur Teknologkåren arbetar med representation med
tanke på medlemsnytta kontra kostnad. Det är också ett dokument som styr över vem som
bör eller ska representera var.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik.

Utkast färdigställt av: Erik Alstersjö och Linus Hammarlund
Ursprungligen antagen enligt beslut: Sx-16-17
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


2.

-

Bakgrund

Teknologkåren har från år till år ofta ändrat ställning i hur dess representation ska skötas.
Det är också en fråga där heltidargruppens perspektiv ofta skiljer sig från kårstyrelsens. Vad
räknas som representation och vad räknas som tack? Vem ska gå på de olika tillställningarna?
Bör eller ska vi gå? Hur många ska gå? Hur ska det bekostas? Bidrar pengarna som läggs på
representation med medlemsnytta?
Dessa riktlinjer har som syfte att klargöra Teknologkårens ställningstaganden i de frågor som
uppstår i samband med representation. Arbetet med budgeten i frågorna kring representation
bör ta avstamp i dessa riktlinjer.

3.

Teknologkårens arbete med representation

3.1.

Syften med representation

Att deltaga på olika tillställningar och evenemang så som baler, jubileum, sittningar, etc. fyller
flera syften. Några av dessa är


Knyta kontakt med nyckelpersoner och samarbetspartners
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3.2.

Stärka samarbeten mellan Teknologkåren och interna eller externa organisationer
Visa upp Teknologkåren i flera sammanhang
Ta del av informella informationskanaler
Ta del av informella beslut
Kul för deltagande funktionär

Olika tillfällen för representation

Tillställningarna Teknologkåren önskar representera på kan grupperas i ett antal områden.
Områdena identifierade är









3.3.

Teknologkårens centralorganisations egna tillställningar
Sektioner
Kårer i Lund
Nationer i Lund
Kårer utanför Lund
Ceremoniella tillställningar
Övriga externa inbjudningar
Icke-festtillställningar

Varför Teknologkåren bör lägga pengar på representation

Vill Teknologkåren arbeta aktivt för att möta dessa syften bör detta också bekostas i så stor
utsträckning som möjligt av Teknologkåren i linje med tanken om att funktionärer ska inte
behöva lägga pengar ur egen ficka för att genomföra sina uppdrag. Samtidigt kostar
representation mycket och kommer vid första anblick främst den enskilde representanten till
gagn. Därför bör all kostnad för representation ställas i relation till vad pengarna hade kunnat
läggas på istället.
Med utgångspunkt i syftena ovan tas i denna riktlinje fram vid vilka tillställningar
Teknologkåren bör/ska närvara vid och vem som ska representera Teknologkåren.
För att motivera kostnaden bör Teknologkåren på både lång och kort sikt ”få ut” något av
att skicka representanter på olika tillställningar utöver att den som representerar privat har
kul samt knyter personliga kontaktband. Därför är grundinställningen att i första hand skicka
rätt person vid rätt tillfälle. På Teknologkåren är det främst två poster som i stor utsträckning
jobbar med andra organisationer, nämligen Kårordförande och Utbildningsansvarig för
externa frågor (UE).
Teknologkåren bör alltså främst skicka dessa två som representanter då de dels tjänar på att
ha ett stort kontaktnät på LTH och i Lund i sitt vardagliga arbete, och dels har störst nytta av
att ta del av de informella beslut och informationskanaler som naturligt uppstår under
festtillställningar. Samtidigt bör det då också vara en prioriterad arbetsuppgift för dessa att
vara ute och representera snarare än att det är något som görs för att Teknologkåren råkar bli
anmodade.
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På samma sätt urskiljer sig även vissa tillställningar från andra. För tillställningar inom den
egna organisationen är det viktigare att Teknologkåren närvarar i stort. Inom sektionerna bör
dess kårkontakter prioriteras och vid tillställningar hos andra kårer bör i många fall UE
kanske gå då denna jobbar tätt med de andra kårerna inom LUS.

4.

Representation vid festtillställningar

Utifrån motiveringarna i tidigare kapitel listas här de olika kategorierna av tillställningar, hur
många representanter Teknologkåren bör/ska delta med samt vem som bör representera vid
varje tillfälle. Om det står att Teknologkåren ska närvara, ska allt göras för att skicka den eller
de representanter som listas. Om det står att Teknologkåren bör närvara ska det prioriteras
att skicka den eller de representanter som listas.
Vid de tillställningar nämnd funktionär ej kan närvara äger Kårordförande rätt att delegera
vidare representationsuppdrag till annan heltidare eller styrelseledamot
Eventuella kostnader för representation ska belasta Teknologkårens representationsbudget.
Denna utgörs av konto 6070 under antingen ADM02, FUV03 eller KSY01 beroende på
vilken funktionär som representerar eller vilken tillställning som avses.
I båda fallen med ”ska” respektive ”bör” ska kostnaderna för att skicka det minsta antal
representanter som listas finnas budgeterat för. Vid representation betalar Teknologkåren
inte för alkohol. Schablonbeloppet för en tillställning är 600 kr.
I de fall Teknologkåren får fler platser till en tillställning än det minsta antalet representanter
bekostas ytterligare deltagande ur egen ficka.
Med ”inbjudan” i följande kapitel åsyftas både anmodan och inbjudningar. I de fall en
inbjudan eller anmodan är riktad till en specifik post eller person går det före vad som är
skrivet nedan i frågan om vem som ska representera Teknologkåren.
I de fall en specifik post ska representera på en tillställning (t.ex. Kårordförande eller
Utbildningsansvarig för externa frågor) och innehavaren är i ett förhållande ges möjlighet för
denne att medtaga sin partner på tillställningen före det att resterande representanter utses.
Teknologkåren betalar inte för eventuella kostnader för partnerns deltagande.

4.1.

Teknologkårens centralorganisations egna tillställningar

4.1.1. Corneliusbalen

Vid Corneliusbalen ska Teknologkåren närvara med minst en representant, men bör
representera med minst nitton representanter.
Följande representanter från Teknologkåren ska närvara:
1. Kårordförande
Följande representanter från Teknologkåren bör närvara:
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1. Heltidare (12 st)
2. Kårstyrelseledamöter och Kårstyrelseordförande (7 st)
4.1.2. Nyårsbalen

Vid Nyårsbalen bör Teknologkåren närvara med minst fyra representanter.
Följande representanter från Teknologkåren bör närvara:
1. Heltidare
Lotten avgör vem som får gå om intresset överstiger det minsta antalet representanter.
4.1.3. Jubileumsbal

Vid jubileumsbal ska Teknologkåren närvara med minst en representant, men bör
representera med minst nitton representanter.
Följande representanter från Teknologkåren ska närvara:
1. Kårordförande
Följande representanter från Teknologkåren bör närvara:
1. Heltidare (12 st)
2. Kårstyrelseledamöter och Kårstyrelseordförande (7 st)
4.1.4. ARKAD

Vid ARKAD-gasquen ska Teknologkåren närvara med minst tre representanter, men bör
representera med minst nitton representanter.
Följande representanter från Teknologkåren ska närvara:
1. Kårordförande
2. Projektledare ARKAD
3. Näringslivsansvarig
Följande representanter från Teknologkåren bör närvara:
1. Heltidare (12 st)
2. Kårstyrelseledamöter och Kårstyrelseordförande (7 st)

4.2.

Sektioner

4.2.1. Nollegasquer

Vid inbjudan till sektionsnollegasuqer ska Teknologkåren närvara med minst två, men bör
representera med minst tre representanter.
Följande representanter från Teknologkåren ska närvara:
1. Sektionskontakter, för berörd sektion, i heltidargruppen och i kårstyrelsen
Följande representanter från Teknologkåren bör närvara:
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1. Heltidare med berörd sektion som hemmasektion
4.2.2. Sektionsjubileum

Vid inbjudan till bal, bankett eller liknande under sektionsjubileum ska Teknologkåren
närvara med minst tre personer, men bör närvara med minst sex personer.
Följande representanter från Teknologkåren ska närvara:
1. Kårordförande
2. Sektionskontakter, för berörd sektion, i heltidargruppen och i kårstyrelsen
Följande representanter från Teknologkåren bör närvara:
1. Heltidare
Lotten avgör vem som får gå om intresset överstiger det minsta antalet representanter.

4.3.

Kårer i Lund

4.3.1. Baler

Vid inbjudan till bal, bankett eller liknande från annan kår i Lund ska Teknologkåren närvara
med minst två representanter.
Följande representanter från Teknologkåren ska närvara:
1. Kårordförande eller Utbildningsansvarig för externa frågor
2. Heltidare

4.4.

Nationer i Lund

Vid inbjudan till bal, bankett eller liknande från annan kår utanför Lund bör Teknologkåren
närvara med minst en representant.
Följande representanter från Teknologkåren ska närvara:
1. Heltidare
Lotten avgör vem som får gå om intresset överstiger det minsta antalet representanter.

4.5.

Kårer utanför Lund

Vid inbjudan till bal, bankett eller liknande från annan kår utanför Lund bör Teknologkåren
närvara med minst en representant.
Följande representant från Teknologkåren ska närvara:
1. Kårordförande eller Utbildningsansvarig för externa frågor

4.6.

Ceremoniella uppdrag

4.6.1. Ceremoniella uppdrag vid LTH och LU

Vid ceremoniella uppdrag vid LTH och LU ska Teknologkåren representera med en
representant.
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Representant för Teknologkåren ska vara Kårordförande. Representation av denna typ får ej
delegeras.
Teknologkåren ska tillhandahålla specificerad klädsel om Kårordförande själv saknar detta.
4.6.2. Nobelmiddagen

Vid de tillfällen som Teknologkåren vinner lotteriet om att ha med sin fana på
Nobelmiddagen bör Teknologkåren närvara med en representant.
Följande representant från Teknologkåren ska närvara:
1. Kårordförande eller Aktivitetssamordnare
Teknologkåren betalar för själva nobelmiddagen, logi och resa till och från Stockholm.

4.7.

Övriga externa inbjudningar

Vid inbjudningar från externa parter ej listade ovan bör Teknologkåren representera med
minst en representant.
Vem som deltar avgörs från fall till fall av Kårordförande. Representanten bör i första hand
väljas ur heltidargruppen och i andra hand ur kårstyrelsen. Ursprungstanken ska vara att den
person vars post har mest nytta av att delta bör representera Teknologkåren.
Är inbjudningen av återkommande karaktär bör den budgeteras för och skrivas in i denna
riktlinje.

5.

Representation vid andra evenemang

5.1.

Nollning

Under Nollningsevenemang förväntas Heltidare och Kårstyrelsen gemensamt ställa upp och
marknadsföra Teknologkårens centralorganisation. Informationsansvarig är ansvarig för att
sammanställa material och en marknadsföringsplan.

5.2.

Fullmäktigevalet

Inför och under valet till Fullmäktige ansvarar Valnämnden för att marknadsföra både
nomineringsperiod och val. Heltidare och Kårstyrelse ska vara Valnämnden behjälpliga i
detta arbete.

5.3.

ARKAD

Under ARKAD förväntas Heltidare och Kårstyrelsen gemensamt ställa upp och
marknadsföra Teknologkårens centralorganisation samt Fullmäktigevalet.
Informationsansvarig och Valnämndens ordförande är ansvarig för att sammanställa material
och en marknadsföringsplan.
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RIKTLINJER
Riktlinjer för representation
Kårhuset Lund, 2017-02-01
Kårstyrelsen

5.4.

Rekrytering av kårcentrala funktionärer

Inför och under valet till funktionärer som väljs av Fullmäktige ansvarar Valberedningen för
marknadsföring av de poster som ska tillsättas. Heltidare och Kårstyrelse ska vara
Valberedningen behjälpliga i detta arbete.

6.

Presenter

Presenter ska delas ut till jubilerande sektioner och kårer. Kårordförande och
Generalsekreterare ansvarar för att sådan köps in och överlämnas. Kostnaden för detta tas
från representationsbudgeten för Heltidare (ADM02 6070).
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Kårhuset Lund, 2017-02-02
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

I samband med den stora styrdokumentsrevideringen i våras så fick (nästan) alla
styrdokument en ny look och struktur. En dokumenttyp som avvek från strukturen var
utskottsdirektiven då dessa inte fick ett formaliaavsnitt.
För att streamlinea styrdokumentet tycker jag även att dessa ska få ett formaliaavsnitt,
innehållandes en sammanfattning samt historik. Det skulle då se ut så här

Det här dokumentet beskriver UTSKOTTETS struktur och funktionärer samt vad
som åligger dessa.

Utkast färdigställt av: Styrdokumentgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: S14-15/16
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


Sx-16/17 (Truls Trulsson)

där man enkelt byter ut UTSKOTTETS till exempelvis Aktivitetsutskottet om det är
Aktivitetsutskottets utskottsdirektiv samt lägger in alla ändringar på sättet där det står ”Truls
Trulsson”.

Jag yrkar därför
att

i samtliga utskottsdirektiv infoga ett formaliaavsnitt enligt förslag ovan.

I Teknologkårens tjänst

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Kårhuset Lund, 2017-02-02
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Varje delmål (18 st) kallas nedan projekt.

Lite över ett halvår har gått och redovisningen för hur arbetet med verksamhetsplanen gått
närmar sig snabbt. Vissa projekt har gått bra medan andra knappt påbörjats. För att få en
överblick i arbetet sammanställde jag med hjälp av heltidarna en uppföljning av hur det gått i
varje projektgrupp. Ha i bakhuvudet att det då oftast var en person/grupp som lade hela
åsikten.
Varje projekts status graderades från 1-5 där stegen var
1. Projektet ej påbörjat eller är knappt påbörjat
2. En plan för projektet är upprättat och gruppen har setts någon enstaka gång men
arbetet har stannat av
3. Projektet flyter på och gruppen är kanske halvvägs
4. Projektet är nästan klart, det ska skrivas ihop en slutrapport, motion el. liknande
5. Färdigt
För varje projekt samlades också in ungefär vad som gjorts eller ska göras framöver samt när
projektet jobbades på senast.
Se sammanställningen i bilagan.

I Teknologkårens tjänst

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Projekt

Status Vad har gjorts / görs framöver

Senaste aktivitet

3

Statistikdelen av projektet klar och programmeringsbiten i sin slutfas. Mot slutet av
feb kommer datainsamlingen vara klar. Kommer antagligen inte bli klart i år utan är
ett bra sommarprojekt.

Aktivt

4

Ett utkast är skickats på remiss och folk har svarat. Nu ska det uppdateras utifrån
remissvaren och sedan ska det tryckas efter design av Info.

Precis innan jul

2

Gruppen har inget material och anser att att-satsen är dåligt definierad. Ytterst
tveksamt att projektet blir klart.

Slutet av LP1

Fysisk arbetsmiljö för studenter

1

Gruppen har ej haft några möten. Mace har tänkt på projektet. Första att-satsen
görs i princip under en kurs där TLTH står som beställare. Kanske bör läggas ut på
kollegieverksamheten.

Aldrig

Näringslivsanknytning i utbildningen

2

Ett stort frågeformulär har gjorts och gruppen har samlat in lite första material.

Första veckan LP2

Innovation och entreprenörskap

2

Utvärderingarna från tidigare StartUp Fair och Innovation Week har gåtts igenom.
Enkätfrågor skulle ha skickats ut i ARKAD-utvärdering men vi vet ej om det hände.

Första veckan LP2

Näringslivsverksamhetens inkomstkrav

2

Gruppen har skickat ut en enkät men ej gått igenom inkommet material

September/Oktober

Näringslivsarbete ur ett etiskt perspektiv

1

Gruppen har ej haft några möten. Adam har tänkt på projektet.

Aldrig

Förtydligande angående Fristående föreningar

4

Utkast på en policy/riktlinje är ute på remiss.

Mitten av januari

Nollning, ur strategiskt perspektiv

2

Viss data har samlats in men mycket mer än så är ej gjort. Nu när FM gjort ett
ställnignstagande om arvoderingsfrågan kommer det bli lättare att jobba vidare med
frågan.
Första veckan LP2

Ekonomihantering

3

En rapport har påbörjats och kod för att plocka ut data är i principfärdigskriven.
Nästa steg är att kontroller aat tkoden gör det som är tänkt.

Aktivt

Funktionärskap

3

En enkät är konstruerad men har ej skickats ut. Påbörjad arbetet med att använda
funktionärsregistret.

Oktober/november

Varumärkesstrategi

3

Detta är ett väldigt stort projekt. Gruppen behöver feedback från t.ex. styrelse eller
heltidare för att kunna komma vidare i sitt arbete.

Mitten av januari

Fullmäktigeval

4

Ska få färdigt en långsiktig strategi utifrån höstens resultat. Ska skriva rapport.

Slutet av januari

Teknologkårens centralorganisations roll

1

Gruppen har ej haft några möten. Inget arbete är gjort.

Aldrig

Förrådsutrymmen

3

En enkät har skickats ut till alla förrådsanvändare och en förrådskarta ska upprättas.
Nästa steg är att ta ställning till om vi har för få/för många förråd.
Början av januari

Teknologkåren som fritidsgård

1

Gruppen har ej haft några möten. Inget arbete är gjort. Frågan är om det är värt att
göra något när AH ej vill göra något p.g.a. spårvagnsbygget.

Aldrig

Doktoranders möjlighet till representation och
att engagemang

1

Gruppen har ej haft några möten. Inget arbete är gjort.

Aldrig

Utveckling av pedagogik och
examinationsformer
Vidarutveckling av
studeranderepresentantshandboken
Synliggörande av påverkansarbete

