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Motion angående Utbildningsutskottets
stuktur
Bakgrund
Arbetsgruppen har arbetat med den här delen av verksamhetsplanen sedan slutet av hösten
och framförallt under hela våren. Gruppen har efter många och långa diskussioner kommit
fram till en ny struktur för utbildningsutskottet. Gruppen har bland annat haft som mål att
tydliggöra ansvarsfördelning, förankringsprocesser och lösa problem med arbetsbelastning.
För att kunna implementera förslaget är det viktigt att fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som
sätter sig ner och gör de prioriteringar inom organisationen som behöver göras för att kunna
finansiera de föreslagna förändringarna. Detta arbeta har legat utanför arbetsgruppens uppdrag
och kräver ett gediget arbete som går ut på att både skära i kostnader men även se över
potentiella inkomstkällor. Att göra denna ekonomiska revidering kan dock ligga i tiden i fler
aspekter än i samband med detta förslag.
Trots att gruppen som helhet står bakom förslaget i stort så har det dock uppstått några
punkter som gruppen inte är helt eniga om och som fullmäktige gärna får diskutera vidare. De
gäller följande punkter:






Hierarki i heltidargruppen och inom utbildningsutskottet:
Arbetsgruppen har varit oense om hur hierarkin inom utbildningsutskottet ska se ut
och om den finns ett behov av en intern hierarki eller inte.
Effektivitet, tydlighet och beslutsprocess i utbildningsfrågor:
Arbetsgruppen har heller inte varit eniga om hur beslutsprocessen i
utbildningsutskottet ska se ut. Detta är nära anknutet till frågan om hierarkin.
Oenigheterna kring effektiviteten berör dubbelarbetet som det innebär att vara insatt i
utbildningsfrågor och närvaro på gemensamma möten.
Postnamn:
Till sist är gruppen inte eniga om namnen på de utbildningsansvariga. En följd av att
vara mot en hierarki inom utskottet är följaktligen att ingen av de utbildningsansvariga
bör ha namnet ”Huvudansvarig för utbildningsfrågor”.

Kårhuset Lund, 12 april 2015

Eftersom att förslaget om den nya strukturen bidrar till en förbättrad organisation med mer
resurser att arbeta med utbildning och utbildningsbevakning yrkar arbetsgruppen därför på:
att

anta förslaget i sin helhet.

att

Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som har i uppdrag att hitta de pengar som krävs för
att implementera förslaget och i samband med detta gör de nödvändiga ekonomiska
prioriteringarna. Gruppen ska avrapportera sitt arbete till fullmäktige innan den 1a
december 2015.

att

lämplig grupp tillsätts för att göra nödvändiga stadge- och reglementesändringar i
enlighet med det bifogade förslaget om utbildningsstuktur.

I tjänsten, dag som ovan
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Verksamhetsplansgruppen förslag Utbildningsstruktur TLTH
Bakgrund
Arbetet med den nya strukturen grundar i följande ur Verksamhetsplanen 14/15:
Utveckling av kårens påverkansarbete
En central del i kårens verksamhet är påverkansarbetet gentemot exempelvis LTH
(Lunds Tekniska Högskola) och Lunds universitet, framförallt i syfte att påverka vår utbildning och
situationen kring denna. Under verksamhetsåret 2013/2014 har brister i organisationen kring
påverkansarbetet uppmärksammats.
Genom den organisationsöversyn som gjorts 2013/2014 har man uppmärksammat att det finns en
brist i tydligheten gällande arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordförandena. De
första stegen mot en bättre struktur måste ske under sommarens överlämning där en tydlig diskussion
tas kring arbetsuppgifterna och ansvarsfördelningen mellan de vice kårordförandena. Även efter detta
så krävs en utvärdering under året hur det förändrade arbetet har fallit ut.
Utbildningsutskottet har sedan 2011 haft en ny struktur som skiljer sig ganska mycket från andra
utskott. Utskottet består bland annat av en ledningsgrupp under ledning av en ideell ordförande samt
ett rådgivande organ (strategigruppen) och ett par undergrupper såsom exempelvis kårens studieråd
(SRKår). Efter ett antal år med denna struktur är det dags att se över hur strukturen fungerar och hur
de olika grupperna lever upp till sitt syfte.



Utvärdera arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordföranden.
Utvärdera utbildningsutskottets struktur.

Inledning
Utöver det faktum att ansvarfördelningen mellan de tre vice kårordförandena har varit otydlig har
även strukturen i utbildningsutskottet varit det. Detta beror delvis på otydligt definierade
arbetsuppgifter på de utbildningsansvariga i kombination med att området utbildning är väldigt brett.
Det beror även på att arbetsbelastningen, trots otydligheten, har varit väldigt stor, främst på Vice
Kårordförande med utbildningsansvar (VKOu). Vi har i arbetsgruppen därför valt att slå ihop
ovanstående delmål för att lösa problemet i stort.
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Förslag – Övergripande
För att lösa problemet med arbetsbelastningen var gruppen tidigt eniga om att mer resurser krävs på
utbildningsområdet. Detta var även någonting som Fullmäktige tog ett inriktningsbeslut om under
hösten 2014. Verksamhetsplanen tenderar till exempel att vara väldigt utbildningstung utan att kåren
har kunnat möta de behov av resurser som krävs, särskilt med avseende på att detta arbete sker utöver
den löpande verksamheten. Vi föreslår därför att den idag ideellt engagerade utskottsordföranden
övergår till en heltidspost samt att Vice Kårordförande med internationellt ansvar (VKOi) övergår till
att arbeta helt med utbildningsfrågor (i enlighet med VKOi-arbetsgruppens förslag).
I samband med att mer resurser läggs på utbildningsområdet kan Vice Kårordförande med
studiesocialt ansvar (VKOs), som idag till stor del har ansvar för rent utbildningspolitiska frågor, ta ett
större studiesocialt ansvar och arbeta närmare kårens övriga verksamhet, och framförallt fritidsbenet.
Det är dock viktigt att VKOs är fortsatt insatt i kårens utbildningsverksamhet enligt förslag på
ansvarsfördelning nedan då arbetsmiljöarbetet inte går att särskilja helt från utbildningsområdet. Den
stora skillnaden blir alltså att VKOs arbete inte blir lika tvådelat som det är idag. Istället blir VKOs
utbildningspolitiska ansvar endast det som är det studiesociala inom utbildningsområdet.
Som ytterst ansvarig för kårens påverkansarbete bör Kårordförande (KO) representera kåren på LUgemensam nivå i större utsträckning än i dagsläget. Detta kräver att KO är mer delaktig i kårens
utbildningspolitiska arbete. Då KO redan dagsläget har tagit ett steg närmare utbildningsområdet
anser vi att en ökad delaktighet i utbildningsfrågor känns naturlig och att arbetsbelastningen på KO
inte kommer öka märkbart. Detta förutsätter dock att Generalsekreteraren (GS) kan stödja KO
ytterligare i sitt arbete och att ansvarsfördelningen däremellan är god. Den stora skillnaden blir att KO
förväntas vara mer insatt i kårens utbildningspolitiska verksamhet för att kunna representera denna
utåt i större utsträckning likt många andra kårordföranden gör idag både lokalt och nationellt. Även
här går mer detaljer om ansvarfördelning att finna nedan.
Sammanfattningsvis föreslår vi en struktur som är i enlighet med andra kårer där TLTH får mer
resurser på utbildning. Detta innebär i sin tur att vi kan arbeta mer proaktivt med både
utbildningspolitiska och studiesociala frågor. Vi får även möjlighet att engagera oss mer på LUgemensam nivå där vi i dagsläget har väldigt låg närvaro och skulle behöva lägga mer tid för att öka
våra möjligheter att påverka. Förslaget ger oss även möjlighet att ta större plats i vårt nationella arbete
och arbeta proaktivt även här.

Förslag på titlar och ansvarsfördelning i utbildningsutskottet
Utöver förslagen på representation i olika organ nedan så finns ett behov av att i förväg definiera de
olika posternas fokusområden. Detta för att rätt person ska hamna på rätt post.
Vi ser först och främst ett behov av att ha en heltidarpost som kan samordna allt det
utbildningspolitiska arbete som bedrivs på kåren och som idag görs av en ideell utskottsordförande. Vi
vill i övrigt behålla utskottet som det ser ut i dag. Vi föreslår att denne heltidare kallas för
Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne person ska bland annat se till att prioriteringar i utskottet görs,
ha en övergripande koll på deadlines och hålla en beslutsuppföljning i utskottet så att inga frågor faller
mellan stolarna. Huvudansvarig för utbildningsfrågor bör även vara den som agerar representant för
utbildningsfrågor gentemot doktoranderna, i utbildningsberedningen (UBB) och tillsammans med KO
på LTHs ledningsnivå.
De heltidsarvoderade utbildningsansvariga (2st) som alltså inte leder utskottsarbetet bör båda kallas
för just utbildningsansvariga då de båda kommer arbeta rent utbildningspolitiskt. För att bedriva ett
nationellt påverkansarbete behöver dock kåren en utbildningsansvarig som är politiskt lagd och
intresserad av det rent politiska (det ”politiska spelet” om så vill) och en utbildningsansvarig som är
intresserad av att samordna det arbete som kårens alla studeranderepresentanter bedriver. Här tror vi
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att kåren söker två personer med lite olika intressen. En som vill bedriva nationellt utbildningspolitiskt
påverkansarbete och en som vill samordna och leda studentgrupper på fakultetsnivå. På de
utbildningsansvariga kan även den internationella representation som kommer finnas kvar och måste
samordnas läggas. Dessa två kan även ta ett större ansvar med verksamhetsplansarbetet och lägga mer
tid på studentärenden än vad som är möjligt idag. Mer tid kommer även kunna läggas på det
gemensamma arbetet i utskottet med till exempel utbildningar, Speak Up Days, workshops,
nyhetsbrev, undersökningar, förankring m.m.
Med detta sagt så ser vi dock fördelar med att i efterhand dela in specifika arbetsuppgifter mellan de
utbildningsansvariga så som den internationella representationen och ansvaret för kollegierna. Denna
indelning sker likt tidigare år under överlämningen och går via styrelsen.
För att vidare följa strukturen med namn på de utbildningsansvariga bör VKOs titel bara vara
studiesocialt ansvarig.

Förslag på representation i organ/grupper och förmöten till
detsamma
För att KO i större utsträckning ska representera kåren på LU-nivå så bör KO gå på LUS
Ordförandekollegiemöten som äger rum en gång i veckan istället för VKOu. KO sitter i dagsläget
redan med på förmötena och är väl insatt i vad som kommer upp där. Dessa möten behandlar även en
del kårgemensamma frågor som inte är utbildningspolitiska. Bytet blir därför naturligt. KO bör utöver
detta vara mer uppmärksam på vilka frågor som lyfts på förmötena till Utbildningsberedningens
sammanträden och till Strategigruppsmötena, läsa dagordningarna och sitta med på mötena vid behov.
Dessa möten bör KO reservera tid till att närvara på för att behov sannolikt kan uppstå.
Heltidaren med studiesocialt ansvar, idag VKOs, behöver inte vara lika aktiv på alla
utbildningsutskottets möten som i dagsläget. Förmöten till presidiet och SLTH behöver VKOs bara
delta på vid behov och alltså läsa dagordningarna och vara beredd att delta. Detsamma gäller
förmötena till Utbildningsberedningen där VKOs dock bara deltar på samma premisser som övriga
heltidare även om sannolikheten är större att behov uppstår.
Likt som för VKOs så finns inte behovet av att alla utbildningsheltidare närvarar på LTHs styrelseförmöten (SLTH-förmötena). Dessa möten är i allmänhet välberedda och ekonomitunga. En
utbildningsheltidare, lämpligtvis Huvudansvarig för utbildningsfrågor och KO ska däremot närvara på
dessa möten.
I takt med att VKOi avvecklas så kommer arbetet med att internationalisera kåren fördelas på alla
heltidare. Däremot kommer kåren ha kvar ansvaret för representation på Stort Internationellt Möte
(STIM-möten), Mastermöten samt behöva leda arbetet i Världsmästarkollegiet (VMX). Detta ansvar
ligger lämpligtvis kvar på utbildningsdelen av kåren då de är väldigt utbildningstunga samt att kollegiet
har uttryckt ett behov av stöd från en utbildningspolitiskt kunnig heltidare. Vi föreslår att en och
samma heltidare med utbildningsansvar tar sig an alla tre uppdrag men att detta inte behöver
specificeras i förväg.
Nedan följer en tabell som visualiserar skillnaden i representation från i dagsläget:
Graderingen A innebär att heltidaren alltid förväntas närvara och ska vara påläst inför mötet.
Graderingen B innebär att heltidaren bör ha läst handlingarna och frågat sig om närvaro är nödvändig.
Graderingen C innebär att närvaro bara är nödvändig om behov uppstår, likt andra heltidare.
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KO – Kårordförande US – Utbildningsansvariga SA – Studiesocialt ansvarig
HA – Huvudansvarig för utbildningsfrågor

A – Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

HU, UA, SA

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, HU, UA, SA

Förmöte Presidium

KO, HU, UA,

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, HU, UA, SA

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, HU

B – Kanske

C – Sällan
KO

SA

UA, SA

HU, UA
Förmöte
Utbildningsberedningen

KO, SA

Strategigruppen

KO

HU, UA, SA

UtbO – Utbildningsutskottets ordförande
A - Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte Presidium

KO, VKOu,
VKOi, VKOs

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

B - Kanske

KO

UtbO

KO

Förmöte
VKOu, VKOi,
Utbildningsberedningen VKOs, UtbO
Strategigruppen

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

C – Sällan

KO
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Tidsplan och mandatperioder
Vi föreslår att samtliga utbildningsansvariga går på läsåret från och med hösten 2016 och alltså väljs in
på våren samma år.
Fördelarna med att samtliga i utskottet sitter under samma mandatperiod är att ansvarsområden kan
definieras och delas in vid ett och samma tillfälle. Då får alla i gruppen vara med och tycka till och visa
intresse för de olika områdena. En heltidare som sitter i utskottet under kalenderår kommer troligtvis
per automatik få ta över de arbetsuppgifter som heltidaren innan hade. Detsamma gäller budgeten
som klubbas på läsår. Chanserna till en bra överlämning är dessutom större under sommaren då
vinteröverlämningen är kortare och i dagsläget försvårad på grund av den nya läsårsindelningen.
Dessutom får gruppen en större chans att lära känna varandra och arbeta enhetligt under ett och
samma år.
Nackdelen med att alla väljs in på samma mandatperiod är försvårandet av kontinuiteten. Om hela
gruppen väljs på nytt varje år så ställer detta mycket högre krav på överlämningen. Vi tror dock att
detta kan fungera bra och att fördelarna överväger nackdelarna.

En till heltidare
Vi tror inte att gruppdynamik och platsbrist på kontoret kommer att vara ett problem. En
kontorsplats finns tillgodo i pedell-båset och gruppdynamiken kommer troligtvis förbli lika god som
idag med en till heltidare i gruppen.

GS - Vice Kårordförande
Den observante la märke till att de utbildningsansvariga nu inte heter Vice Kårordförande längre. GS
är idag redan informellt via delegationsordningen Vice Kårordförande och har tillsammans med KO
hela det ekonomiska ansvaret för Kåren. Detta ansvar har som följd att GS har en god översikt över
hela Kårens verksamhet. GS är dessutom den som är mest på kontoret och det underlättar även i de
fall då KO behöver stöd i arbetsledningen. Övergången till just Vice blir därför naturlig. Denna
bedömning ligger dock utanför gruppens ansvar.

Ekonomi
Något som också ligger lite utanför denna grupps uppdrag är att utreda huruvida kåren har råd att
arvodera ytterligare en heltidare samtidigt som finansieringen av VKOi successivt försvinner. Vi tror
helt enkelt att större prioriteringen kommer att behöva göras inom organisationen.

Arbetsbeskrivningar
Om förslaget klubbas så kan gruppen ta ansvar för att postbeskrivningar i enlighet med detta förslag
tas fram i god tid till nomineringen av de nya posterna.
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MICAELA BORAS,
Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar
14/15

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar 15

ALEXANDER THEOFANOUS,
Vice Kårordförande med utbildningsansvar
14/15

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelses ordförande 14/15

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

DANIEL LUNDELL,
Ledamot Kårstyrelsen 14/15
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Proposition angående Internationalisering vid Teknologkåren Linn Svärd, Styrelseledamot
vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående Internationalisering vid
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Bakgrund
Styrelsen har presenterat en handlingsplan för avveckling av vkoi och i samband med denna ålades det dem
att ta fram en handlingsplan för internationalisering av kåren.
För att undvika att skapa ännu ett styrdokument valde Styrelsen att revidera internationaliseringspolicyn och
riktlinjerna. Dokumenten har skrivits om så att de täcker större delen av verksamheten och att det ska vara
tydligare mål för arbetet med internationalisering.
Ett utkast för riktlinjerna finns bifogade till propositionen.

Förslag
Styrelsen föreslår att uppdatera internationaliseringspolicyn i sin helhet och att detta dokument ska
användas som ett måldokument för kårens arbete med internationalisering.
En policy och riktlinje har framtagits och Styrelsen önskar att den förstnämnda blir godkänd, således
kommer även den andra att gälla då denna är ett konkretiserande dokument med ursprung i policyn.
att godkänna policyn enligt bilaga

Med vänliga hälsningar

SARA GUNNARSSON

LINNEA THÖRNQVIST

Kårordförande

Vice kårordförande med internationellt ansvar

JACOB ADAMOWICZ

DANIEL LUNDELL

LINN SVÄRD

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Proposition angående Policy om Internationalisering
vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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POLICY

	
  

Internationalisering vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Policy
Internationalisering vid Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola
Syfte
I enlighet med Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas, TLTHs, Mål- och visionsdokument ska alla
studenter ges de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid, såväl nu som för framtiden. En grupp av
våra studenter som ofta hamnat i skymundan är de internationella studenterna som i dagsläget har sämre
förutsättningar för en värdefull studietid jämfört med andra. Syftet med det här dokumentet är att ge
vägledning till TLTH i dess arbete att bli en kår för alla LTHs studenter. Konkretiseringen av det här
dokumentet återfinns i riktlinjer för internationalisering.

Vision
Alla internationella studenter ska vara en integrerad del av LTHs studentgrupp och kunna ta del av
Teknologkårens verksamhet på samma villkor som övriga studenter

M ål
TLTH representerar och verkar för alla sina medlemmar och studenter på LTH. Det är därför viktigt att alla
ska kunna ha möjligheten att ta till sig information om organisationen och den verksamhet som bedrivs
samt känna sig välkommen och bekväm med att engagera sig och delta i TLTHs verksamhet.
På LTH finns en stor mängd internationella studenter och all information bör göras tillgänglig också för
dessa. Målet med policyn är att främja kontakten och delaktigheten för alla studenter på LTH, samt se till att
vi har ett väl fungerande arbete med internationella frågor.
All verksamhet ska arbeta för samtliga studenter, inklusive internationella studenter, och vara en aktiv del i
TLTHs internationaliseringsarbete.
Målet med internationaliseringen är att de internationella studenterna ska vara en lika naturlig del av
studentgruppen som alla andra och att det här dokumentet därför på lång sikt inte ska vara nödvändigt.
TLTH ska därför se till
att internationella studenter ska känna sig representerade av TLTH
att internationella studenter ska känna att det är självklart att vara medlem i TLTH
att internationella studenter ska kunna delta i TLTHs evenemang i samma utsträckning som svensktalande
studenter
att det inte ska finnas några språkliga hinder för en internationell student att engagera sig eller vara verksam
i alla delar av TLTH
att internationella studenter ska ha möjlighet att tillgodogöra sig information om TLTHs verksamhet
att informationskanaler till internationella studenter ska vara likvärdiga de informationskanaler som finns till
svensktalande studenter
att hela TLTHs verksamhet arbetar för internationella studenter
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Riktlinjer
Internationalisering vid Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola
Syfte
Syftet med riktlinjen angående internationalisering är att uppfylla målen satta i Teknologkåren vid LTHs
(TLTHs) policy för internationalisering.

Om fattning
Riktlinjerna är gällande för TLTH centralt, i all dess verksamhet.

Historik
De första riktlinjerna fastställdes enligt beslut på kårstyrelsemöte nr 8 2014/15.
En större revidering fastställdes enligt beslut på kårstyrelsemöte nr X 2014/15

Inform ation
En förutsättning för att kunna delta i samt förstå TLTH verksamhet är att kunna tillgodogöra sig
information som skickas ut av organisationen. För att göra det möjligt för internationella studenter att vara
lika delaktig i verksamheten som svenska studenter behöver information om och från TLTH finnas
tillgänglig på engelska. Därför ska
⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

information som ges ut muntligt eller skriftligt till en grupp vara på engelska om inte samtliga
deltagare är svensktalande.
den engelska delen av hemsidan underhållas i samma grad som den svenska. Ansvaret för att
översatta texter ligger hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att
se till att detta efterföljs.
nyheterna i nyhetsflödet på hemsidan vara på̊ både svenska och engelska. Ansvaret för att
översatta texter ligger hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att
se till att detta efterföljs.
information som sprids via sociala medier vara på engelska. Ansvaret för att översatta texter ligger
hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att se till att detta
efterföljs.
alla texter till kårnytt skickas in på både svenska och engelska. Det åligger informationsansvarig att
se till att detta efterföljs.
toabladen vara på engelska. Det åligger informationsansvarig att se till att detta efterföljs.
alla affischer med TLTHs logga vara på engelska. Ansvaret för att översatta texter ligger hos den
som skickar in affischen. Det åligger informationsansvarig att se till att detta efterföljs
alla anmälningsformulär till arrangemang, arbetsgrupper och poster finnas på̊ engelska. Det åligger
respektive utskottsordförande att se till att detta efterföljs.
möten där det närvarar studenter som inte är svensktalande hållas på engelska. Det åligger
mötesordförande att se till att detta efterföljs.
möteshandlingar till styrelsens och fullmäktiges möten vara på engelska, om inte samtliga
ledamöter i respektive organ är svensktalande. Det åligger styrelseordförande respektive talman att
se till att detta efterföljs.
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⋅
⋅

engelska sammanfattningar från styrelsens och fullmäktiges möten läggas upp på hemsidan. Det
åligger styrelseordförande respektive talman att se till att detta efterföljs.
alla styrdokument finnas tillgängliga på engelska. Det åligger kårordförande att se till att detta
efterföljs.

Evenem ang
TLTHs evenemang ska rikta sig till alla medlemmar i organisationen, även internationella studenter. Att inte
vara svensktalande får inte bli ett hinder för att delta i evenemang. Därför ska
⋅
⋅
⋅
⋅

det, vid planeringen av evenemang, tas hänsyn till internationella studenters behov och önskemål.
Det åligger evenemangsansvarig att se till att detta efterföljs.
det arrangeras näringslivsevenemang med företag som är intresserade av att anställa internationella
studenter. Det åligger näringslivsansvarig att se till att detta efterföljs.
det delta företag som är intresserade av att anställa internationella studenter på ARKAD. Det
åligger projektledare för ARKAD att se till att detta efterföljs.
evenemang hållas på engelska om inte samtliga deltagare är svensktalande. Undantag ges för
externa parter. Det åligger evenemangsansvarig att se till att detta efterföljs.

Nollning
TLTHs nollning ska rikta sig till alla nyantagna vid LTH, även internationella studenter. Att inte vara
svensktalande får inte bli ett hinder för att delta i nollningen. Under nollningen finns stora möjligheter för
integration mellan internationella och svenska studenter, något som gynnar båda parter. Därför ska
⋅
⋅
⋅
⋅

samtliga nyantagna vid LTH, inklusive internationella studenter, ges samma möjlighet att delta i
nollningen. Det åligger nollegeneral att se till att detta efterföljs.
det, vid planeringen av nollningen, tas hänsyn till internationella studenters behov och önskemål.
Det åligger nollegeneral att se till att detta efterföljs
nollningsansvariga arbeta för integration mellan internationella och svenska studenter under
nollningen. Det åligger nollegeneral att se till att detta efterföljs.
Internationella Avdelningen inkluderas i planeringen av nollningen. Det åligger nollegeneral att se
till att detta efterföljs.

Utbildningsbevakning
TLTH studiebevakar utbildningen för alla studenter vid LTH, och alla studenters perspektiv måste tas
hänsyn till. Dessutom måste alla studenter ges möjlighet att arbeta för en bättre utbildning, och ingen bör
förhindras att vara studentrepresentant i ett organ på LTH eller LU på grund av exempelvis språkliga
hinder. Därför ska
⋅
⋅
⋅

internationella studenters perspektiv tas hänsyn till i studiebevakningen.
studiebevakningen av masterprogrammen vara av samma kvalitet som studiebevakningen av
övriga program.
TLTH arbeta för att förenkla för internationella studenter att vara studentrepresentanter vid LTH
och LU.

Sektioner och fria föreningar
Även om dessa riktlinjer gäller för TLTH centralt så bör även TLTHs sektioner och fria föreningar arbeta
med internationalisering. Därför ska:
⋅

⋅

TLTHs sektioner arbeta aktivt för att vara inkluderande mot internationella studenter samt följa
policyn för internationalisering. Det åligger sammankallande att lyfta dessa frågor i respektive
kollegium.
föreningar som är anslutna till TLTH arbeta aktivt för att vara inkluderande mot internationella
studenter. Det åligger aktivitetssamordnare att lyfta dessa frågor bland föreningarna
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Motion angående handlingsplan för
avveckling av VKOi

Kårhuset Lund, 22 april 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
Internationellt ansvar 2015

2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det här drabbar bland annat det
bidrag som LTH ger till Teknologkåren vid LTH (TLTH) och som innefattar finansiering av
Vice Kårordförande för Internationella frågor (VKOi). Bidraget har sänkts med 60000 kr för
2015 vilket motsvarar ca 25 % av finansieringen. Det kommer att fortsätta sänkas med
50000–60000 kr de följande tre åren vilket gör att vi står utan finansiering för VKOi från och
med 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt
handling. Arbetsgruppen kom fram till att rätt steg i Kårens internationaliseringsarbete vore
att avveckla funktionärposten VKOi och att Kåren borde se över sitt
internationaliseringsarbete från grunden. Därför lyftes till FM2, den 9 mars, ett förslag som
innefattade att ta fram en internationaliseringsplan och en handlingsplan för avveckling av
VKOi.
Fullmäktige valde att godkänna förslaget och därför har en handlingsplan för avveckling av
VKOi tagits fram. Handlingsplanen har varit på remiss hos alla hel- och deltidsarvoderade
funktionärer, utbildningsutskottets ledningsgrupp, utbildningsutskottets strategigrupp,
kårstyrelsen och de fyra personer som tidigare har innehaft posten VKOi. Ett remissvar har
inkommit och behandlats.

Arbetsgruppen som har tagit fram handlingsplanen känner sig nöjda med resultatet, och är
övertygade om att detta är rätt väg att gå. Det faktum att endast ett remissvar har inkommit
tyder på att handlingsplanen har mottagits väl av de personer som arbetsgruppen har ansetts
besitta kompetens inom frågan eller beröras i hög utsträckning av den.
Vi yrkar därför på
att
anta den bifogade handlingsplanen för avveckling av funktionärsposten Vice
kårordförande med internationellt ansvar.
I tjänsten,

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande Internationellt 2015
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Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 22 april 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det här drabbar bland annat det bidrag som LTH
ger till Teknologkåren vid LTH (TLTH) och som innefattar finansiering av Vice Kårordförande för
Internationella frågor (VKOi). Bidraget har sänkts med 60000 kr för 2015 vilket motsvarar ca 25 % av
finansieringen. Det kommer att fortsätta sänkas med 50000–60000 kr de följande tre åren vilket gör att vi
står utan finansiering för VKOi från och med 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt handling.
Arbetsgruppen tittade igenom VKOi:s arbete och internationaliseringsarbetet på TLTH och
konstaterande att många av VKOi:s arbetsuppgifter borde ligga under andra funktionärsposter. Dessutom
ansåg gruppen att Kårens internationaliseringsarbete bör omstruktureras från grunden.
Internationalisering är inget som kan skötas av en specifik person, utan bör genomsyra hela Kårens
verksamhet.
Gruppen ansåg att rätt steg i Kårens internationaliseringsarbete vore att avveckla funktionärposten VKOi,
och att en lämplig implementeringstid för detta borde vara ett och ett halvt år (det vill säga till årsskiftet
2016/2017). Samtidigt ansåg gruppen att Kåren borde se över sitt internationaliseringsarbete från
grunden. Därför lyftes till FM2, den 9 mars, ett förslag som innefattade att ta fram en
internationaliseringsplan och en handlingsplan för avveckling av VKOi.
Fullmäktige valde att godkänna förslaget och denna handlingsplan togs därför fram. Handlingsplanen har
varit på remiss hos alla hel- och deltidsarvoderade funktionärer samt hos utbildningsutskottets
ledningsgrupp, eftersom det framför allt är dessa som berörs av förändringarna. Handlingsplanen har
också skickats på remiss till utbildningsutskottets strategigrupp, kårstyrelsen och de fyra personer som
tidigare har innehaft posten VKOi.

Tidpunkt

Handling

FM6 2015

Fullmäktige tar beslut om handlingsplan och internationaliseringsplan.

Milstolpe 1:
1 juli 2015

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på.

Milstolpe 2:
18 januari 2016

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på. En ny VKOi går på
med en mandatperiod på ett halvår.

Milstolpe 3:
1 juli 2016

Överföring av VKOi:s utbildningsrelaterade arbetsuppgifter till utbildningsutskottets
ledningsgrupp. VKOi går av. Istället går ytterligare en utbildningsbevakare med
mandatperioden ett år på, i enlighet med handlingsplan rörande utbildningsutskottets
sammansättning (se nedan).
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Kårhuset Lund, 22 april 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Den tid som frigörs när arbetsuppgifter flyttas från VKOi till andra heltidare ska läggas på två saker. Först
och främst ska VKOi ta ett större ansvar för de uppgifter som åligger utbildningsutskottets ledningsgrupp
gemensamt, och på så sätt avlasta övriga ledningsgruppen. Dessutom ska VKOi ta ett stort ansvar för att
säkerställa att denna handlingsplan följs och att avvecklingen sker enligt plan.
Som nämnt i bakgrunden beslutades på FM2 att ta fram en handlingsplan med en implementeringstid på
ett och ett halvt år. Emellertid sker det, parallellt med arbetet kring VKOi:s avveckling, också en utredning
av utbildningsutskottets sammansättning. Resultatet av dessa två utredningar bör vara förenliga. Enligt
handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning, som avses lyftas FM6, ska
utbildningsutskottets nya sammansättning börja gälla 1 juli 2016 och VKOi-posten ska då ersättas med en
renodlad utbildningsbevakare. Milstolpe 3 är anpassad därefter.
Även om nämnda handlingsplan förändras eller inte bifalls så anser arbetsgruppen att det inte finns
utrymme för att minska på utbildningsresurserna. VKOu är i dagsläget hårt belastad, och eftersom VKOi i
så pass stor utsträckning arbetar med utbildningsfrågor så behöver en avvecklad VKOi ersättas med en
utbildningsbevakare - oavsett om handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning antas eller ej.
Utbildningsbevakaren bör sitta på samma mandatperiod som VKOu av ett antal anledningar. Det kan leda
till svårigheter att hitta en bra gruppdynamik och arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp, när alla förutom en person sitter på samma mandatperiod. Dessutom har möjligheterna att
hålla en bra överlämning på vintern minskat på grund av den nya läsårsindelningen. Det finns såklart
också nackdelar med att sitta på samma mandatperiod, framför allt att det kan det leda till ett
kunskapstapp mellan olika år. Större krav ställs därför på överlämningen. Arbetsgruppen anser dock att
fördelar med att övergå till samma mandatperiod överväger nackdelarna.
Att mandatperioden för den sista VKOi:n enbart är ett halvår skulle kunna vara problematiskt. Framför
allt skulle det kunna medföra svårigheter att finna lämpliga kandidater till posten, på grund av att personer
som annars hade varit intresserade inte vill sitta enbart ett halvår. Å andra sidan skulle det kunna öppna
upp för andra personen att söka, som av olika anledningar inte är intresserade av att sitta ett helt år. Det
finns också en möjlighet för den som väljs till VKOi 2016, att därefter även väljas till den
utbildningsrepresentantpost som ersätter VKOi, och på så sätt totalt sitta i ett och ett halvt år. Även om
arbetsgruppen ser potentiella hinder med att mandatperioden för VKOi 2016 enbart är ett halvår, anser
den att dessa är överkomliga. I det fall att ingen lämplig kandidat hittas får VKOi:s kvarvarande
arbetsuppgifter täckas upp av och ideellt engagerade eller andra heltidsarvoderade funktionärer.

Idag arbetar VKOi med följande saker:
Utbildningsfrågor. Detta innefattar både generella utbildningsfrågor och frågar som specifikt rör
internationalisering och in- och utresande studenter.
Kontakt med Internationella Avdelningen i olika frågor.
o

Stort Internationellt Möte (StIM) ungefär var tredje vecka, tillsammans med
Internationella Avdelningen och vicerektor för internationella frågor.

o

Mastermöte tillsammans med Masterkoordinatorer och Masterföreståndare. Två, tre
möten per termin.

Världsmästarkollegiet (VMX). I dagsläget arrangerar VMX event för inresande studenter såväl
som diskuterar frågor rörande internationalisering och in- och utresande studenter.
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Kårhuset Lund, 22 april 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Tilläggsmeritpoäng för utbytesstudier. Detta innefattar både att se över och eventuellt
uppdatera tilläggsmeritpoängssystemet samt att besvara studenters frågor gällande
tillgodoräknande.
Samordning av nollning, både vårterminsnollningen och inkommande studenters deltagande i
höstterminsnollningen.
Samordning och anordning av Arrival Week. Hålls två gånger per år, inför varje termin.
Planeras ihop med både Internationella Avdelningen och världsmästarkollegiet. Innefattar
framför allt:
o

Registration Day. En dag då inkommande studenter tas emot på LTH, får information
från Internationella Avdelningen och Kåren samt får rundvandring på campus av VMX.

o

Welcome Party. Fest i Gasquesalen för alla internationella studenter på Lunds
Universitet.

Anordning av andra aktiviteter, såsom:
o

Global Night. Ett efterföljande event till Global Day som i sin tur åsyftar att informera
om och inspirera till utbytesstudier. Har arrangerats en gång per år.

o

The International Day. En dag med olika evenemang för internationella studenter som
arrangeras gemensamt av flera kårer. Temat och konceptet varierar från gång och dagen
har arrangerats en gång per år med ett antal uppföljningsevenemang.

o

JET-lag. En sittning tillsammans med Lundaekonomerna och Juridiska Föreningen som
har arrangerats en gång per år.

Personärenden, det vill säga frågor från såväl utresande som inresande studenter. Kan röra allt
från varför man ska vara medlem i kåren till mer utbildningsrelaterade frågor.
Utöver detta har VKOi ytterligare ett antal åliggande, som följer med att posten är heltidsarvoderad.
Exempel på detta är arbete i olika arbetsgrupper och med verksamhetsplanspunkter. Dessa uppgifter
fördelas i dagsläget till heltidare beroende på ämnesområde, och detta bör utan problem kunna fortsätta
göras även utan en VKOi. Dessa arbetsuppgifter omfattas därmed inte av denna handlingsplan.

Den övergripande tanken i fördelningen av arbetsuppgifter har varit att flytta över dem till den heltidare
som ansvarar för motsvarande arbetsuppgifter när det rör sig om svenska studenter. Tidpunkten har valts
till när en ny heltidare har gått på respektive post, under verksamhetsåret 2015/2016. Den faktiska
överlämningen av arbetsuppgifter ska ske under överlämningsperioderna.
Utbildningsrelaterade frågor kommer inte lämnas över under verksamhetsåret 2015/2016, utan först när
verksamhetsåret 2016/2017 tar vid. Som nämnt ovan är tanken att VKOi, i takt med att arbetsuppgifter
fördelas ut, ska ta ett allt större ansvar för utbildningsrelaterade frågor. Det känns därför rimligt att dessa
frågor flyttas från VKOi till utbildningsutskottets ledningsgrupp först när den sista VKOi:n går av sin
post.
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Milstolpe 1

Kårhuset Lund, 22 april 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Milstolpe 2

Milstolpe 3

KO
GS

Översyn av
tilläggsmeritsystemet

Näringsliv

Personärenden rörande
näringslivsfrågor

VKOu
VKOs

Personärenden rörande
studiesociala frågor

Pedell
Styrelse
Nollegeneral

Samordning av nollningen
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
nollningsrelaterade frågor

Info

Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
informationsspridning

Aktsam

Samordning av Arrival.
Samordning och anordning av
aktiviteter såsom, Welcome
Party, JET-lag och The
International Day.
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
aktiviteter

Arkad
UtbU:s
Ledningsgrupp

Utbildningsfrågor
Anordning av Global Night
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
utbildningsfrågor
StIM
Mastermöten
VMX

Kanslist

Besvara frågor om
tillgodoräknande av
tilläggsmeriter
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Kårhuset Lund, 22 april 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Avvecklingen av VKOi kommer få en stor inverkan på relationen mellan Internationella Avdelningen och
Kåren. Internationella Avdelningen har kontinuerligt hållits uppdaterade kring processen om VKOi:s
framtid och är införstådda i att posten kommer avvecklas. De är också medvetna om det faktum att
avvecklingen kommer påverka deras arbetssätt och har haft detta uppe på diskussion. I dagsläget sköter
VKOi kontakten med Internationella Avdelningen i alla frågor. En viktig del av processen är därför att
fortsätta hålla Internationella Avdelning uppdaterade kring var i processen Kåren befinner sig, samt vem
de ska höra av sig till i vilka frågor i takt med att detta förändras.

Kårstyrelsen är ytterst ansvarig för att denna handlingsplan implementeras i verksamheten. VKOi är
ansvarig för att hålla Internationella Avdelningen uppdaterad enligt ovan.

Arbetsgruppen som har tagit fram handlingsplanen är listade här nedan, detta för att göra det möjligt att i
framtiden kunna kontakta gruppen ifall det skulle uppstå några frågor.
Jacob Adamowicz

jacob.adamowicz@gmail.com

Sara Gunnarsson

saragunnarsson91@gmail.com

Daniel Lundell

daniellundell91@gmail.com

Mikael Novén

mikael.noven@gmail.com

Linn Svärd

linnsvard@me.com

Linnea Thörnqvist

linneathornqvist@hotmail.com

Arbetsgruppen genom

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar, 2015
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Motion angående åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Ett av delmålen under lokaldelen i verksamhetsplanen 2014/2015 är att
“Göra en åtgärdsplan för utveckling av Lophtet där olika potentiella användnings- områden har
utretts. ”
En arbetsgrupp bestående av Linus Hammarlund, Christian Hernvall, Elin Nordahl, Erik Alstersjö,
Nina Castor, Gustav Seemann och Linn Svärd arbetade med den punkten under hösten och våren.
Resultatet kring detta presenterades för Fullmäktige på FM2. I samband med det fick gruppen med sig
ett ställningstagande i frågan om hur vi skulle gå vidare.
Ställningstagandet innebar i sammanfattad form att Fullmäktige ville att arbetsgruppen skulle gå vidare
med arbetet och ta fram en konkretiserad handlingsplan. Vi skulle ta hänsyn till den
prioriteringsordning av användnings- och förbättringsområden som framgick i åtgärdsplanen för
Lophtet. Vi fick även ta oss friheten att utelämna något av områdena från åtgärdsplanen om vi märkte
att ekonomiska faktorer eller andra hinder begränsade arbetet för mycket.
Arbetet har sedan dess fortskridit med mycket energi, många visioner och stora framgångar. Många
alternativa lösningar har diskuterats. Långa diskussioner har förts kring vilken omfattning av en
renovering som är rimlig. Arbetsgruppen landade i ett förslag som till omfattning ligger på mitten av
skalan ”göra ingenting” och ”riv, bygg nytt”. Våra tankar kring förslaget kan sammanfattas som att
förändringarna blir stora och mycket positiva trots små ingrepp på byggnaden. Dyra åtgärder så som
VVS och elektricitet är minimerade i vårt förslag. Bifogad finns en rapport med en konkret
handlingsplan för hur vi skulle vilja förbättra Lophtet. Denna rapport ligger till grund för
nedanstående yrkanden.

Vi yrkar därför på
att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för byggnation av
väggar.

att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för byggnation av
ny garderobslösning.

att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för upprustning
av uteplatsen framför Lophtet.

att

få disponera upp till 30000 kronor ur Lophtets investeringsfond för åtgärder
rörande höglophtet.

att

få disponera upp till 40000 kronor ur Lophtets investeringsfond för utredning och
eventuellt inköp av möblemang
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att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för oförutsedda
kostnader som skulle kunna uppstå i detta arbete.

att

det åläggs 21.0 och 22.0 att samordna projektet under respektive mandatperiod.

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
aktivitetssamordnare

CHRISTAN HERNVALL
21

LINN SVÄRD
styrelseledamot

ELIN NORDAHL
gs

ERIK ALSTERSJÖ
näringslivsansvarig

LINUS HAMMARLUND
styrelseledamot

MARCUS PETERSON
22
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Rapport angående åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Enligt fullmäktiges ställningstagande kring ”Rapport: Åtgärdsplan för Lophtet” som
arbetsgruppen för Lophtets framtid skickade upp på FM2 fick gruppen följande mandat:




Arbetsgruppen ska gå vidare med arbetet och ta fram en konkretiserad
handlingsplan.
Arbetsgruppen ska arbeta enligt den prioriteringsordning som står i åtgärdsplanen
för Lophtet, både vad gäller användningsområden och förbättringsområden.
Arbetsgruppen själva kan ta ställning till om de vill utelämna något av områdena
från åtgärdsplanen för Lophtet, om arbetsgruppen märker att handlingsplanen blir
alltför begränsad av ekonomiska faktorer eller andra hinder.

I enlighet med detta har nu ett konkret åtgärdsförslag tagits fram. Detta förslag har arbetats
fram efter flertalet möten, inspektion på Lophtet och efterforskning i äldre utredningar med
liknande syfte som vårt. Mötena resulterade i att gruppen var enig kring att något borde
göras med Lophtet. Vi har en bra lokal som inte utnyttjas effektivt och det är hög tid att göra
något åt detta nu för att inte lokalen skall bli eftersatt eller förfalla. Vår inspektion på Lophtet
resulterade i att gruppen fick en tydlig bild över vilka åtgärder som skulle vara nödvändiga
och smidiga för att förbättra lokalen som helhet. En av de äldre utredningarna hade gjort ett
utförligt arbete och även tagit fram förväntade kostnader på en väldigt omfattande
renovering. Dessa kostnader var mycket höga, varför gruppen bestämde sig för att ha
inställningen att förbättra så mycket som möjligt med så små ingrepp som möjligt.
Här presenteras de förbättringsområden som isolerades i ”Rapport: Åtgärdsplan för
Lophtet”:
1. Kök. Det är en vital del av den största verksamheten idag, men spelar också en
avgörande roll för samtliga av de framtida användningsområdenas framgångar.
2. Byggnadsmässiga renoveringar. Den dåliga ventilationen och uppvärmningen
har länge varit frågor som varit aktuella. Dessutom är det oerhört viktigt att
säkerställa byggnadens kvalité, funktion och säkerhet, framförallt i samband med
andra investeringar.
3. Allmänna ytor. Det behövs en allmän renovering av gemensamma utrymmen för
att Lophtet ska vara en inbjudande och trevlig lokal.
4. Förvaring. Förvaringsproblemet innebär att många möjligheter försvinner.
Framförallt för att nuvarande möblemang tar upp en stor del av lokalen.
5. DJ-bås. En utveckling av detta efterfrågas av många hyresgäster.
6. Uteplats. Stora möjligheter finns om man tittar på uteplatsen.
7. Möblemang. Möblemanget fungerar i nuläget men bör ses över.
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Det finns i våra åtgärdsförslag tankar kring alla områden. Dock är det så att vissa områden
kräver mer arbete och ekonomiska medel än andra. Med anledning av detta är det endast
punkt 3, 4, 5, 6 samt 7 som skulle kunna bli aktuella under sommaren. 1 och 2 innebär större
ingrepp och medför en större osäkerhet i både kostnad och tidsåtgång, varför dessa områden
med fördel inte åtgärdas förrän tidigast efter höstens nollning.
Lophtet är slitet, Lophtet skall renoveras. Teknologkåren borde ta ansvar för sina lokaler och
se till att underhållet inte blir eftersatt eller att de i förlängningen förfaller. Tidigare
utredningar har gjorts kring eventuell upprustning av Lophtet. Det var oss veterligen länge
sedan någon av dessa bar frukt och faktiskt förändrade någonting i praktiken. Vår avsikt är
att denna utredning inte skall vara som de andra. Det är hög tid att något görs! I
nedanstående åtgärdsförslag följer tankar och idéer på vad detta ”något” faktiskt skulle
kunna innebära.

Lophtet har en tillbyggnad sedan ett antal år tillbaka. Den tillbyggnaden är idag känd som
porslinsförrådet, köket och baren. Det är efter en professionell inspektion konstaterat att den
delen av huset är fuktskadad. Skadornas omfattning går ej att veta innan man börjar riva
fasaden. Detta bidrar till en stor osäkerhet i kostnad och tidsåtgång för renoveringen. I den
bästa av världar behöver vi bara byta fasad. I den värsta av världar behöver vi riva hela
tillbyggnaden och bygga upp en ny. Arbetsgruppen anser att vi måste vara beredda på det
värsta och i alla kalkyler ta höjd för att renovering av tillbyggnaden (dvs. köks- och bardel)
kan bli ett omfattande projekt.
Det har även konstaterats att det befintliga ventilationssystemet är undermåligt. Detsamma
gäller uppvärmningen av Lophtet. Det behöver installeras ny luft/luft-värmepump samt
ventilationskanaler som är anpassade efter lokalen. Innan detta görs behöver vi få klarhet i
hur omfattande renovering som krävs av tillbyggnaden.
Oavsett vad som behöver göras med tillbyggnaden finns det tankar kring hur vi vill att en
renoverad tillbyggnad ser ut. Köket är för litet, baren är för lång. Vi vill flytta väggen mellan
dessa utrymmen ca 4-5 meter till förmån för ett större kök. Detta innebär att man kan flytta
ner baren hela vägen mot den sydliga kortändan av bottenvåningen och på så sätt utnyttja en
del som är ”död” i dagsläget. I baren skall det finnas kylar under baren och eluttag för
kassaapparater som sitter mer tillgängligt.
De ovanstående åtgärderna kommer ej vara aktuella att börja med innan höstens nollning.
De övriga, här följande, punkterna kan vara helt frikopplade från renovering av tillbyggnad
samt ventilations- och uppvärmningsarbete och skulle enligt oss i mån av tid kunna
genomföras under sommaren.
Många tankar har kretsat kring att Lophtet inte har någon bra garderobslösning. Med den
tanken som utgångspunkt kom vi fram till att den bästa platsen för detta är där möblerna
förvaras i dagsläget. Detta gör att garderobsstången på TUT-lophtet blir obsolet och att en
lösning som lämpar sig såväl för bemannad som obemannad garderob går att upprätta i den
sydliga ändan av bottenvåningen.
Var skall då möblerna förvaras? Se separat motion ” Motion angående Friggebod”.
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När garderobsstången inte längre är nödvändig på TUT-lophtet så frigörs en yta. Det är ett
relativt litet loft som är svår att hitta naturligt syfte och användningsområde för. I vår mening
är det bästa att flytta upp DJ-båset samt förrådet bakom DJ-båset till TUT-lophtet. Detta gör
att TUT-lophtet oftast inte kommer att användas av hyresgästerna. De får istället mer yta till
sitt förfogande på bottenvåningen. Det nuvarande DJ-båset föreslås omvandlas till
jobbarförråd, bland annat i och med att det i workshopen upprepade gånger poängterades att
jobbare behöver någonstans att göra av sina kläder och värdesaker. Förrådet som flyttas från
bottenplan till TUT-lophtet föreslås bli en förlängning till köket i form av
förvaringsmöjligheter för köksgeråd o.dyl.
Det finns fördelar med möblemanget som vi har i dagsläget. Det är robust! Bord och bänkar
klarar av alla typer av sittningar som härjande teknologer kan tänka sig arrangera och ta del
av. Problemet är dock att möblemanget är slitet. Många bord och bänkar har havererat helt
och andra nynnar på outrot. Även om möblernas funktionalitet eventuellt skulle kunna
återställas så har de sett bättre dagar. Möblerna ser för taskiga ut helt enkelt. Vårt förslag är
att man ser över dessa inventarier. Man borde börja med att undersöka möjligheterna att
restaurera dessa, men inte vara för rädd för att köpa nya möbler som går mer i linje med ett
uppfräschat Lophtet.
Höglophtet är en del av lokalen som används mycket sparsamt. Detta tror vi beror på att
höglophtet inte presenterar något syfte för hyresgästerna. Vi skulle vilja göra det till en
permanent möblerad lounge-del som det då faktiskt finns en tanke bakom. En mer
platseffektiv trappa (spiraltrappa) skulle ge ett par extra kvadratmeter golvyta på höglophtet.
En liten fast bar i nordvästra hörnet av loftet samt ett urval fåtöljer och soffgrupper tror vi
skulle göra höglophtet till en attraktiv del av Lophtet för många hyresgäster. Möblemanget
kan med fördel köpas second-hand. Om man vill skärma av ljud från balsalen ytterligare kan
man enkelt sätta upp en vägg öster om murstocken.
Uteplatsen framför Lophtet är inte speciellt spännande i dagsläget. Arbetsgruppen
diskuterade hur man kan ge den ett ansiktslyft. En första tanke var ett trädäck med fast
möblemang. Men med utgångspunkten att göra mycket med små ingrepp samt med
underhållsarbete i åtanke, så anser vi att det hade räckt att fixa ett fast möblemang på
stenläggningen samt att anlägga grillar likt de utanför expeditionsköket för att göra uteplatsen
mer attraktiv för hyresgäster.
Vi har tyvärr inte hunnit ta fram offerter för detta ännu, men om det finns tid att påbörja
detta arbete under sommaren skulle vi tycka att det vore jättetråkigt om det enda som
saknades var av fullmäktige godkända ekonomiska medel. Av den anledningen vill vi äska
pengar för att ha möjlighet att utföra förbättrande åtgärder för områdena 3, 4, 5, 6 och 7
samt pengar till att börja undersöka kostnader för områden 1 och 2. Inte ens
offertförfrågningar och dylikt arbete är gratis i byggbranschen.
Äskningar kring förbättringsområden 1 och 2 kommer att göras ur Lophtets underhållsfond
och kommer ges till styrelsen när det är aktuellt. Den huvudsakliga delen av detta arbete
kommer det förmodligen inte att äskas för förrän efter sommaren. Eventuellt
projekteringsarbete kan bli aktuellt redan under sommaren, men äskas även det ur den
fonden.
Vi önskar att fullmäktige kan låta arbetsgruppen disponera upp till 150000 för arbete med
åtgärder kring förbättringsområden 3, 4, 5, 6, och 7. Denna uppskattning baseras på 20000
kronor för väggar, 20000 kronor för garderobslösning, 20000 kronor för uteplats, 30000
kronor för höglophtet, 40000 kronor för möblemang samt 20000 kronor i buffert.
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I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
aktivitetssamordnare

CHRISTAN HERNVALL
21

LINN SVÄRD
styrelseledamot

ELIN NORDAHL
gs

ERIK ALSTERSJÖ
näringslivsansvarig

LINUS HAMMARLUND
styrelseledamot

MARCUS PETERSON
22
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Kårhuset Lund, 25 april 2015
Linn Svärd, styrelseledamot

Motion angående val till styrelsens ordförande
Bakgrund
I valet till kårstyrelsen 2014/2015 samt 2015/2016 beslutade mötet att först välja ledamöter till styrelsen
och därefter utsågs en av de tillsatta styrelsemedlemmarna till styrelsens ordförande. För närvarande väljs
ordförande i styrelsen före ledamot i styrelsen. Detta medför att en kandidat som enbart kandiderar till
styrelsens ordförande inte ges möjlighet att bli vald till styrelsens ledamot. Det är mer rimligt att styrelsen
tillsätts och att det sedermera är en av dessa som väljs till styrelsens ordförande. Eftersom detta inte ändrats
i förordningslistan ser jag hellre att beslut tas av fullmäktige idag än att mötet ska godkänna detta vid
sammanträdet för valärende.

Förslag
Därför föreslås att kårstyrelsens ordförande ska väljas efter att samtliga ledamöter har valts vilket medför att
ordförande väljs av en av dem. Detta innebär att det i valärenden ska ändras så att valärendet om Ledamot i
kårstyrelsen skall väljas före Ordförande i styrelen.
att i Policy för valberedningen; Valmöte addera ett femte stycke: Vid val av kårens styrelse och dess ordförande ska
mötet först välja de sju ledamöterna och därefter ska en av dessa väljas till styrelsens ordförande.
att

Ledamot i kårstyrelsen väljs före Ordförande i styrelsen under valärenden

Med vänliga hälsningar

MATILDA HJÄLLE & LINN SVÄRD
Styrelseledamot 14/15
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående bordläggande av påbörjade val

Kårhuset Lund, 26 april 2015
Linn Svärd, styrelseledamot

Motion angående bordläggande av påbörjade val
Bakgrund
I samband med valet, FM3 även känt som ”val-FM” framkom en del, enligt undertecknad, oklarheter kring
huruvida påbörjade valärenden kan bordläggas. För detta fall, som kommer att fungera som referens, gällde
det valet till styrelseledamot vid TLTH där sex av sju ledamöter tillsattes. Den sjunde posten till ledamoten
bordlades. Anledningen till detta var, som jag förstått det, att den sjunde personen som var valberedd och
valberedningens förslag inte kunde närvara. Det var således ingen fråga om tidsbrist, eftersom mötet
fortsatte, eller ett akut ärende t.ex. brand som bidrog till att lokalen behövde utrymmas omgående, som låg
till grund för att fullmäktige valde att bordlägga frågan till FM5. Det hade enligt undertecknad till och med
varit mer lämpligt att valet återtagits på FM4 än att avvakta ytterligare en längre tid för att återuppta valet.
Det åligger kandidaten att tillhandahålla sig uppgifter när valet sker. Personen i fråga behöver inte delta vid
mötet då det finns andra möjligheter att föra sin presentation med annan metod. Det åligger valberedningen
att ta fram lämpliga kandidater, i detta fall både i egenskap av individ men även som grupp. Det fullmäktige
sedermera har till uppgift är att fullfölja valet genom att välja personerna som kandiderar till posten/erna.
Att inte välja samtliga ledamöter till en styrelse vid ett och samma möte medför svårigheter när gruppens
dynamik ska analyseras. Det förväntas då att fullmäktigeledamöterna ska åminnas de egenskaper som de
tidigare värderat som goda och som resulterat i att de sammansatt sju individer som till en önskvärd grupp.

Förslag
Att val till grupp såsom Kårstyrelsen inte bordläggs när valet är påbörjat. Om så behöver ske ska posten
vakantsättas alternativt inleds inte valärendet från första början.
att i Policy för valberedningen; Valmöte addera följande lydelse: Påbörjade valäranden där flertalet personer väljs till
grupp och där dessa ska samarbeta ska inte bordläggas, i så vakantsätts posten.

Med vänliga hälsningar

MATILDA HJÄLLE & LINN SVÄRD
Styrelseledamot 14/15
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående inköp av Friggebod

Kårhuset Lund, 26 april 2015
Arbetsgruppen genom Linn Svärd

Motion angående inköp av Friggebod
Bakgrund
Arbetsgruppen för Lophtets framtid har fortsatt sitt arbete i den linje som fullmäktige önskade när Lophtets
åtgärdsplan presenterades på FM2.
Syftet med Friggeboden är att tillhandahålla förbättrad förvaringsmöjlighet av möblemang etc. Från
rapporten framgår det att förvaringsproblemet medför begränsade möjligheter för Lophtet. Genom att ha
en komplementbyggnad kommer detta problem att avhjälpas. Oberoende om Lophtet syftar till att vara
fest-, facilitets- eller stämniungsfull lokal, kommer en Friggebod att tillgodose de mer permanenta
förvaringsbehov som efterfrågas. Det var dessa tre typer av lokaliteter som presenterades för fullmäktige
och gemensamt är att det för samtliga krävs förbättrad möjlighet till förvaring.
Att denna förbättring görs ska inte belasta hyresgästerna, dvs. projektet syftar inte till att ge högre
hyreskostnader för sektionerna. TLTH har under en längre tid avsatt kapital för att åtgärda Lophtet och
med de ”nya fonderna” finns det två som är ämnade att användas till investering respektive underhåll.
Förslaget har fått godkännande av Akademiska hus fastighetsförvaltare Christer Nothnagl den 23 april. Det
kommer att sökas bygglov i enighet med PBL för ”Förenings- och administrationslokal”. Samtal förs med
Byggnadsnämnden om vilka kriterier som föreligger, för närvarande handläggs ärendet. Kostnaden för
byggnadslov inkluderas i den äskning som efterfrågas1. Övriga restriktioner är att byggnaden måste vara
fristående och dessutom begränsas höjden till att från mark till taknock inte överstiga 3.0 meter.
Arbetsgruppen har sett över de alternativ som finns för inköp men har valt att inte presentera ett konkret
förslag här. Det åligger Pedellen att inköp och uppförande av Friggeboden sker, detta ska om möjligt vara
klart till uppropet 2015-08-24. Pedell electus är införstådd med detta.

Förslag
Därför föreslår arbetsgruppen för Lophtets framtid att ett inköp av Friggebod görs enligt.
att

avsätta upp till 50 000 kr från Lophtets investeringsfond för inköp och bygglov.

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD

CHRISTIAN HERNVALL

ERIK ALSTERSJÖ

Styrelseledamot 14/15

21.0 Pedell 14/15

Näringslivsansvarig 14/15 Aktivitetssamordnare 15

GUSTAV SEEMAN

LINUS HAMMARLUND

MARCUS PETERSON

ELIN NORDAHL

Styrelseledamot 14/15

22.0 Pedell 15/16

Generalsekreterare 14/15

För information om avgifter för bygglov i Lunds kommun
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Soka-bygglov/Avgifter/
1
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Arvoderingspolicyn godkänd av aktieägaren och styrelsen den XX YYYY 2015

Arvoderingspolicy för KFS i Lund AB
Bakgrund
KFS i Lund AB ett bolag som ägs och drivs av studenter. Arbetet i styrelsen syftar till att vara
meriterande och ge god inblick i att driva ett aktiebolag. Då rollerna i styrelsen innefattar olika
mängd arbeten är också delar av tjänsterna arvoderade.
Denna policy syftar till att beskriva de olika rollerna inom styrelsen och ge riktlinjer för
arvoderingsnivån som utgår vid arbete.

Ordförande
Ansvar och arbetsuppgifter för styrelseordförande finns reglerade i lag, bolagsordningen samt
indirekt i arbetsordningen för VD. Ordförande förväntas lägga ner ca 120 arbetstimmar under ett
verksamhetsår. Ordförandeskapet bör ses som en hedersuppgift men arvoderas samtidigt för att
säkerställa kontinuitet och långsiktigt engagemang i styrelsen.
Beroende på erfarenhetsgrad utgår olika nivåer för arvodet.
Erfaren student
En erfaren student som leder bolaget ska ha erfarenhet från att driva bolag och företrädesvis ha ett
tidigare engagemang i KFS styrelse eller innehar goda kunskaper om bolaget. För arbetet bör arvodet
högst uppgå till 25 000 (Tjugofemtusen) SEK.
Tidigare student med arbetslivserfarenhet
Då bolaget drivs av studenter är det naturligt att en av ledamöterna i styrelsen tar rollen som
ordförande. Kategorin gäller för en person som är i slutet av sina studier eller påbörjat ett arbete.
Personen ifråga har erfarenhet från att driva bolag och företrädesvis ett tidigare engagemang i KFS
styrelse eller innehar goda kunskaper om bolaget. Eftersom personen är yrkesverksam blir
alternativkostnaden för arbetet i styrelsen högre och ett arvode om 35 000(trettiofemtusen) SEK
utgår.
Yrkesverksam företagsledare
Personer av denna kategori innehar en lång erfarenhet och bred kompetens gällande att driva och
leda bolag. Arbetslivserfarenheten bör vara från liknande verksamheter och ska sträcka sig mer än 10
år. En yrkesverksam företagsledare kan bidra till en säkerhet i förvaltningen av bolaget vilket kan
berättiga ett högre arvode och den högre graden av erfarenhet motiverar en ersättning kring 50 000
(Femtiotusen) SEK.

Arvoderingspolicyn godkänd av aktieägaren och styrelsen den XX YYYY 2015

Styrelseledamot
Studerande
Som studentledamot i styrelsen förväntas person närvaran vid alla möten och aktivt delta och driva
arbete i styrelsens olika arbetsgrupper. Uppdraget att sitta i styrelsen anses vara meriterande och
normalt utgår ingen arvodering.
För extraordinära insatser utgår dock en ersättning. För att vara berättigad till denna ersättning ska
personen har gått lång ut över det som förväntas göras av en ledamot både gällande arbetets natur
och mängd. Det är styrelsen som beslutar vad som ska anses vara ett extraordinärt arbete och detta
ska göras innan arbetet påbörjas. Som underlag för beslut om extra ordinär insats ska en
uppskattning om antal timmar och övriga kostnader kopplade till arbetet redovisas för Styrelsen.
Ersättningsnivån är baserat på nedlagd tid och ersätts med 130 SEK/timme.

Lärarrepresentant/Näringslivsrepresentant
Rollen som representant för antingen lärarkåren eller näringslivet syftar till att bredda erfarenheten
och kunskapen om bolagets omvärld. För styrelseledamoten utgår ett arvode om maximalt 10 000
(tiotusen) SEK.

Allmänt
För utlägg som görs på företagets vägnar t.ex. vid resor eller för mat ersätts detta mot uppvisade av
kvitto. Traktamenten och andra kostnadsersättningar enligt SKV 354.
Vid rekrytering av nya ledamöter som omfattas av en arvoderingskategori ska förhandlingen ske med
respektive ledamot av Ordförande, eller VD i samråd med Ordförande och beslutas på
bolagsstämman. Utbetalning av arvode sker årsvis i samband bolagsstämman och under
förutsättningen att styrelsen och ledamoten får ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret av
aktieägaren.

Författat av:
Carl-Magnus Eriksson
Styrelseordförande
Viken 2015-03-21

_______________________________________________

Motion angående ersättning till LDK för domben

Kårhuset Lund, 6 maj 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Mellan åren 06/07 och 11/12 betalade TLTH en ersättning till LDK för
doktorandombudsmannen (domben). Det som kåren ersatte var en del av lönen med
motivationen att domben också jobbade med doktorandfrågor/ärenden som rörde
doktorander vid LTH. Efter 11/12 gick Lunds Universitet in och betalde hela lönen varvid
vårt avtal slutade gälla och vi slutade betala ut denna ersättning.
Under verksamhetsåret 13/14 upptogs diskussioner om att TLTH skulle ersätta LDK för en
del av de over head-kostnader som kommer av att ha en anställd. Dessa förhandlingar
skedde via Kerstin Johnsson på doktorandsektionen som förankrade med Gabriel Persson
(GS 13/14). Efter många om och men så mynnade dessa diskussioner ut i ett avtal som sa att
vi efter varje år ska betala 30% av over head-kostnaderna kring domben då en tredjedel av
universitetets doktorander representeras av oss. Eftersom dessa förhandlingar drog ut på
tiden och avtalet skrevs på under 14/15 gjordes en muntlig överrenskommelse om att vi
skulle betala för 13/14 och därefter varje år enligt avtalet. Detta händelseförlopp innebär att
vi inte betalat något för året 12/13.
Nu har LDK tagit kontakt med oss och påstår att det från början i diskussionerna (13/14)
var en överrenskommelse att vi skulle betala för föregående år vilket då blir 12/13. Då vi inte
visste vad som sagts kring detta förhörde vi oss med Kerstin och Gabriel som var med från
början. Nedan följer information som kommit fram.
Såhär såg betalningarna ut tidigare år:
06/07: 26881kr
07/08: 34089kr
08/09: 40403kr
09/10: 39344kr
10/11: 50000kr
11/12: 25000kr
Här är några fakta som kan vara bra att veta:
Kerstin säger att hon kan ha utryckt att vi ska betala för 12/13 utan att tänka sig för,
dock säger hon att det knappast binder oss.
Dessa förhandlingar pågick samtidigt som LDK försökte övertyga
doktorandsektionen att gå med dem istället, vilket kan ha påverkat TLTHs välvilja
mot slutet av diskussionerna.
LDK har ont om pengar.
Gabriel uppfattar att det inte var omedvetet som TLTH inte gick in och betalde för
omkostnader när universitetet gick in och betalde lönen.

Motion angående försäkring till kårhusservice
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Motion angående ersättning till LDK för domben

Kårhuset Lund, 6 maj 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Här kommer olika argument som kommit upp:
Domben har jobbat med våra doktorander under 12/13.
Det borde inte finnas någon lucka i vår ersättning eftersom jobbet med våra
doktorander aldrig upphört.
Vi har ett solidariskt ansvar för domben då denne gör mycket för våra studenter.
Vi har haft ett avtal om att betala en del av lönen men aldrig något som säger att vi
ska betala för omkostnader, detta är därför inte förankrat i något av våra beslutande
organ (innan 14/15 och framåt).
Genom att betala ersättning för saker som inte täcks av våra avtal kan det ge
intrycket att vi inte följer våra avtal, att de inte är skrivna i sten.
Att betala skulle innebära att ändra ett beslut som togs för flera år sedan (dock lite
tolkningsbart).

Vi yrkar därför på
att

styrelsen tydligt märker ut den snåriga väg som ligger framför oss

I tjänsten,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare

Motion angående försäkring till kårhusservice

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Perioden 2014-04-01 – 2014-04-30

Jag är stolt att vi lyckades sy ihop Corneliusbalen förutsättningarna till trots.

Corneliusbalen
”A week of pubs”
Arbetet med renoveringen av Lophtet
Varför har detta gått bra?
Man får väl säga att den gick bra under förutsättningarna. Det krävdes väldigt hårt arbete i ca
2 veckor för att det skulle gå att reda ut den röra någon lämnade efter sig. Mycket handlade
om att samla in information som saknades samt att styra upp balgruppen som av förklarliga
skäl hade tappat gruppkänslan. Jag upplever hur som helst att balgästerna är nöjda med
tillställningen
Till allra största del är det tack vare ett härligt engagemang från publaget; Maja, Erika och
Björn i synnerhet. Det bestämde sig för att genomföra konceptet och gjorde så.
Ett bra arbete i arbetsgruppen har resulterat i en omfattande rapport av vad vi skulle vilja
åstadkomma samt två motioner till FM6. Det känns verkligen som om det kan hända saker
nu, förutsatt att FM anser att idéerna är rimliga.

Det blev en hel del oklarheter kring accesser i och med Corneliusbalen.
Varför har detta gått mindre bra?
Jag trodde att hänget och expen låses per default när det är husfest. Så var uppenbarligen inte
fallet och jag upplevde att det behövde åtgärdas på plats för att tillställningen skulle kännas
ok ur ett tillståndsperspektiv. Det har höjts en del röster mot mig att det var klumpigt att
göra så med kort varsel, så jag har väl lärt mig att information om sådant borde gå ut till alla
berörda i god tid innan eventet.

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Nej, inte vad jag kommer på

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Jag kommer ha möten med sex-, aktu- och cafékollegierna.
Planera ET-slasquen 5/6 samt kickoff inför nollningen med sexkollegiet
STARK-träff i Lund 5-7e maj. Det har dykt upp en del förhinder från andra kårer, så jag
hoppas att vi blir tillräckligt många.
Tandem 8-9e maj
Andra träffen med Bästa Festen i Uppsala 12-13e maj
Den stora caféfesten 13/5
JFF 14/5
Proud Tech är på gång att komma igång med sin verksamhet igen. Freddy Larsson (W) har
tagit tag i det. Första Pub Proud är i Cornelis 20/5. Han har även fört samtal med ”Stolt i
Lund” om ett eventuellt samarbete.
Diskutera tillståndsfrågor med Alumniföreningen
LTHs examenshögtid 22a maj med fanborgen

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Lophtet – En rapport är färdigställd. Två motioner skall tas upp till FM6.
Fritid – klart, med undantag för en ”långsiktig strategi för utveckling” som jag har åtagit mig
att skriva.

Lista över pågående och avslutade projekt
Pågående projekt:
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Skapa ett digitalt in- och utskrivningssystem för sprit- och engångsförråden.
JFF 14/5
Komma på hur jag skall rekrytera publag inför hösten
Tandem 8-9/5
Caféfesten 13/5 m. cafékollegiet
Se över leverantör av alkohol. Undersöka om vi vill hitt någon annan än Carlsberg.
Utreda samarbetet mellan Alumniföreningen och TLTH. Har påbörjats tillsammans med
Jacob Gradén.
Avslutade projekt:
Corneliusbalen
Funktionärssittning
Buffelhornet
Det övergripande avtalet för tandem är underskrivet
Pubrundan

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?

Jag tycker att det är relevant för styrelsen att känna till lite problem som har uppstått för
buggkurserna. De har problem med en (betydligt) äldre manlig student som ofta närvarar på
kurserna och beter sig olämpligt mot kvinnliga deltagare. Jag har blivit kontaktad av några
från utskottet som känner sig mycket obekväma med situationen. Jag har diskuterat saken
med dem och har mailat studievägledningen för att få stöd i arbetet som jag känner mig
mycket osäker kring.

Med vänlig hälsning,
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 5 maj 2015
David Gustavsson, Informationsansvarig

Heltidarrapport – Info
Perioden april 2015

”Detta är jag stolt över!”

Handlings-, kommunikations- och marknadsplan skriven

Nämn tre saker som har gått bra
1. Se ovan
2. Kårnytt-layouten
3. Balen

Varför har detta gått bra?
1. Handlingsplanen blev klar och bra. Tekniskt sett inte genomförd än, men en bra
plats att börja.
2. Kårnytt på engelska har länge varit väldigt ful och har innehållit felaktig information.
Lyckades hacka systemet och ändra den, så att den nu är enhetlig med svenska
Kårnytt.
3. Jag var bara perifert inblandad i själva balen, men rådgjorde på en hel del av det
grafiska materialet och hjälpte till med tryck och så. Balen blev bra trots allt, och jag
är nöjd med de bitar jag blandade mig i.

Nämn en sak som gått mindre bra
Utbytesstudie-foldern

Varför har detta gått mindre bra?
Tanken var att göra en folder om utbytesstudier, men varken jag eller Linnea hade tiden, och
vi lyckades tima med en högtrycksperiod på tryckeriet, så vi bordlade tillverkningen.

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

En fråga dök upp gällande en notis i Kårnytt från den kristna studentföreningen Credo. Jag
kollade upp hur vi gjorde förra året, och tog med den som då. Frågan som väcktes var
huruvida det är förenligt med organisationens obundenhet att sprida information om
religiösa (eller politiska) events. Eftersom det är en återkommande sak skulle jag vilja ha ett
uttalande från styrelsen om hur jag ska tolka det.

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 5 maj 2015
David Gustavsson, Informationsansvarig

Vad kommer att hända den kommande
månaden?

Den 12/5 ska vi ha utomhuskontor, så heltidarna sitter utomhus och jobbar (Förutsatt att
vädret gör sitt jobb)
Nytt toablad 27/5
Kontinuerligt arbete, gemensamma projekt.

Verksamhetsplanen
Gör framsteg.

Projektuppföljning
Pågående
projekt:
k-jubileumspresent

Hemsidan,

Internationell

Sångbok,

Uthyrningsfolder,

Avslutade projekt: Internationella Kårnytt, Handlings-/kommunikations-/marknadsplan

Frågor till styrelsen?
Nej.

Med vänlig hälsning,

DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig
Styrelsehandling

2 ( 2)

Kårhuset Lund, 29 april 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Perioden 150401 - 150430

Att vi i KORK har planerat en överlämning som känns bra!

Varför har detta gått bra?
Att verksamhetsplanen blev klubbad på vårfullmäktige.
SFSFUM!
Winga tal på funktionärssittningen.

Varför har detta gått mindre bra?
Fortsatta problem med att hinna och orka träna i den utsträckning jag hade velat.

Hänga med på valting 3 och 4!

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Möten med ordförandekollegiet, styrelsemöte med KFS, styrelse- och fullmäktigemöten,
prefektinternat, medarbetarsamtal, JFF, LUS valting, examenshögtid, karnevalsorgan, annat
smått och gott.

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 29 april 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 7

-

Verksamhetsplanen 15/16

-

SFSFUM

-

KORK i Lund

Pågående:
-

Inspektorstavlor (i lite mindre än tidigare mängder)

-

Uppdatera anställningsavtal, löneförhandlingar och andra arbetsgivarfrågor

-

Planera sommaröverlämning

-

”Arbetsgivare for dummies”

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Vill ni hänga med på valting 3 och 4 den 20/5 och den 27/5? (Säg ja)

Med vänlig hälsning,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 8 maj 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

Heltidarrapport – VKOi
Perioden 150401 - 150429

”Detta är jag stolt över!”
Arbetet kring urvalet till utbytesstudier. Jag lyckades få igenom att tilläggsmeriter skulle få
fortsätta ha samma inverkan som tidigare, och har enligt mig förenklat systemet ordentligt.
Samarbetet med Internationella Avdelningen kring detta har funkat finfint!

Nämn tre saker som har gått bra
Handlingsplanen för VKOi, som är färdig och inskickad till FM. Skönt att vi var ute i god tid
och faktiskt till och med hann med en remissrunda. Håller tummarna för att den klubbas nu
bara!
Babble Bistro (VMX språkcaféer). Har hunnit ha två stycken, där antalet deltagare ökade till
det andra. Dessutom blev vi inbjudna till att hålla ett Babble Bistro under Global Day med,
så då får vi möjlighet att promota oss lite extra . Najs dessutom att jag inte behöver dra så
mycket i detta, utan att världsmästarna löser det!
SFSFUM! Vi fick som vi ville i de flesta frågor. Jag har varit med i verksamhetsplansgruppen
och vi har ju drivit byte av fokusfråga. Den voteringen förlorade vi tyvärr, men vi saknade
bara 9 mandat så vi får nog vara nöjda ändå. Även om vi inte har lyckats få igenom bytet så
har vi fått upp resurstilldelning på agendan, och det tror jag räcker en bra bit på vägen.

Nämn en sak som gått mindre bra
Att få klart Handbok för utlandsstudier till Global Day. Tryckeriet var på semester så
deadline blev lite tidigare än vi hade tänkt oss, om vi skulle hinna få det klart till 12 maj. Vi
kände därför att vi inte hann få till ett bra resultat, och sköt med andra ord upp deadline. Nu
är det inte lika stressigt så vi kan nog få till ett riktigt bra resultat i god tid till hösten i alla fall.

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”  (så därför tjatar jag på er en gång
i månaden istället)

Vad kommer att hända den kommande
månaden?


Ta emot kanadensiska projektarbetare

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 8 maj 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

Babble Bistro på Global Day
Global Night (efterföljande evenemang till Global Day)
Speak Up Days
Farewell-event
Arbeta vidare på handbok för utlandsstudier
Påbörja svensk-engelsk ordlista

Verksamhetsplanen
5% av deltagarna på kårens samtliga arrangemang skall utgöras av internationella studenter, sett på hela
året.
Babble Bistro rullar på. Jag ska dessutom påbörja en lista med engelska översättningar på de
flesta kårord som kan vara bra att ha. På så sätt blir det lättare att få till engelska
översättningar av texter till evenemang, hemsidan och liknande.
Se över inresande internationella studenters möjligheter till framtida studier och arbete i Sverige efter examen.
Babble Bistro går bra, som nämnt ovan.
Öka kännedomen bland LTH:s studenter kring utlandsstudier och dess positiva effekter.
Här har det varit lite bakslag eftersom vi inte hann klart med handboken till 12 maj. Tanken
är dock att vara klar i god tid till hösten, och det känns som det viktigaste.

Projektuppföljning
Pågående projekt






Revidering av SOUPen
Projekt om masterförberedande studieprogram
Handbok med information om utlandsstudier
Babble Bistro
Global Night (efterföljande evenemang till Global Day)

Avslutade projekt





SFS-fullmäktige
JET-lag (internationell sittning med Juristerna och Ekonomerna)
Handlingsplan för avveckling av VKOi
Översyn av tilläggsmeriter

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

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 28 april 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Heltidarrapport – VKOs
Perioden 150330 - 150430

”Detta är jag stolt över!”
Se tre saker som har gått bra

Nämn tre saker som har gått bra




Nour var över förväntan
SFSFUM var awesome
Psykosociala skyddsronder gick igenom i Utbildningsberedningen och kommer
genomföras första gången redan i höst. Hurra!

Nämn en sak som gått mindre bra
Vi fick inte igenom vår fokusfråga under SFSFUM

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

Vad kommer att hända den kommande
månaden?






De sista kollegiemötena och förhoppningsvis någon avslutning
Arbeta med SOUPen
Planera överlämning
Studentombudets podd om arbetsmiljö
Doktorspromotion

Verksamhetsplanen
Done!

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 28 april 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Frågor till styrelsen
Nej!

Med vänlig hälsning,

MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar 14/15

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

Heltidarrapport – Projektledare ARKAD
Perioden 20150401 - 20150431

”Detta är jag stolt över!”
Jag är otroligt stolt över min projektgrupp som ringer för fullt och uppdaterar Podio
ständigt, gick igenom 500 notiser idag! Dessutom gick chefsrekryteringen jättebra och vi
tillsatte cheferna på bara ett par timmar.

Nämn tre saker som har gått bra
Projektgruppen har ringt företag, vilket jag tycker har gått över förväntan. Företagsansvariga
tog fram en ny taktik i år där vi kontaktade gamla företag först för att få en mjukstart och det
var verkligen effektivt att göra så. Alla i projektgruppen har börjat ringa och bara kör på med
full rulle. Vi har fått in många förslag på wishlist som jag jobbar vidare med. Jexpo fungerar
dessutom utmärkt!
Projektgruppen har gjort många roliga saker tillsammans, vilket har varit superkul och bra
för gruppen. Vi har bland annat gått på pubrunda, funktionärsmiddagen, haft tour de pg,
haft teambuildning. Alla grupper har även haft kvällsmöten för att stärka deras egna band lite
mer.
Vi har varit på teambuildinghelg i helgen. Tyvärr hängde inte tre personer med på grund av
plugg eller sjukdom. Det kändes som att det var uppskattat från gruppens håll att kunna åka
iväg och göra kul saker tillsammans. Vi hade bra kommunikationsövningar som jag är säker
på kommer gynna oss framöver. Det var otroligt roligt och jag minns inte när jag skrattade så
hårt senast.

Nämn en sak som gått mindre bra
Allmänt ont snack om ARKAD på kontoret/hänget har varit lite för mycket för mig denna
månaden. Tidigare projektledare tycker att jag ska bita ihop som de alltid har gjort men jag
ser ingen mening i att behöva bita ihop. Hade det rätt stressigt ett tag och tyvärr så
eskalerade detta ett tag och ledde bland annat till sömnbrist. Inget som kommit från
heltidarna men det har varit lite jobbigt då jag och min projektgrupp känt oss mindre
välkomna här. Diskussion har inletts med heltidarna och det känns bra att jag har deras stöd.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?’
Ha förståelse för det som jag skrev i det som gått mindre bra, jag gör allt jag kan för att
inkludera kåren i vårt arbete, och hoppas verkligen att ARKAD inte ska ses som något som
ligger utanför kåren utan något som är en del av kåren.
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Den kommande månaden kommer projektgruppen att fortsätta att ringa företag, eftersom
sista dagen för anmälan är den 5 juni. Vi har fått in 56 anmälda hittills och vill ha minst 150
st anmälningar, så vi kommer lägga mycket fokus på detta. Vi kommer att delta på
fotbollsturneringen JFF. Vi kommer även att arrangera en chefskickoff för alla chefer den 20
maj. Vi kommer att utbildas av ACANDO den 21 maj. Vi kommer även att planera hösten
och göra en tidslinje över hur vårt arbete kommer att se ut där. Jag kommer den kommande
månaden att ha individuella möten med alla i projektgruppen. Jag kommer också att ha UK
samt ARG-möte tillsammans med ARG. Två nya samarbeten med Framtidsverket och
Telavox ska det skrivas avtal för och fortsätta planeras.

Verksamhetsplanen
Vi fortsätter mycket med internationaliseringsplanerna, mycket mer info kommer att
tillkomma till hemsidan där mycket behöver översättas.

Projektuppföljning
Lista över pågående och avslutade projekt
Avslutade projekt




Chefsrekrytering
Teambuildinghelg med projektgruppen
Jexpo avtalet

Pågående projekt







Ringa till företag (Inledande Anmälan)
Individuella möten med projektgruppen
Bestämma vilka organisationer och liknande som får stå gratis/får rabatt
Starta upp MässIKK
Samarbete med Telavox
Samarbete med Framtidsverket

Frågor till styrelsen?
Inga i dagsläget!

Med vänlig hälsning,
ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD 2015
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Heltidarrapport – VKOu
Perioden 150401 - 150429

”Detta är jag stolt över!”
Att sUNX-mötena blev av och att alla studieråden tycker att det är ett jättebra initiativ.
Otroligt skönt att höra både att mötena som hölls var givande, men även att förväntningarna
är höga. Både jag och studierådsordförande ser enorma potentialer med sUNX-mötena vilket
bådar jävligt gott. Folkrörelse, tjohej!

Nämn tre saker som har gått bra
1.) Diskussionerna samt förberedelserna om TLTH:s medverkan på prefektråd.
Konstruktiva, sakliga och samlade argument ledde till en givande dialog.
2.) Diskussionerna med studenter m.a.p inrättandet av ett civilingenjörsprogram/avslutning
inom teknikbaserat entreprenörskap.
3.) RUBIK i Umeå!

Nämn en sak som gått mindre bra
Förberedelserna inför Speak Up Days. Det har diskuterats sporadiskt och en del saker har ej
förankrats i ledningsgruppen av varierande skäl. Vi ska försöka styra upp det innan SUD
startar men det finns oro av att det blir panikigt.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Täcka för mig på F-sektionens möten – de ligger alltid olägligt för mig 
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
– SPEAK UP DAYS 18-22 maj woo
– Medskribent till LUS verksamhetsplan 15/16
– Medskribent till LUS ställningstagande angående överproduktion
– SOUP
– Förankra saker och ting med LTH:s ledning m.a.p kurskostnadsklassificering och
läsårsrapporter
– Avsluta arbetet med skiss/utkast på GU-organisation
– Avsluta arbetet med skiss/utkast rörande inrättande av teknikbaserat entreprenörskaputbildning
– Förbereda överlämning

Verksamhetsplanen
Går sakta men säkert framåt. Har tillräckligt mycket underlag/data för att skriva en betydlig
rapport, dock flaggar jag för att en hel del punkter ej kommer att vara uppnådda.

Frågor till styrelsen?
Går ni på era sektioners studierådsmöten?

Med vänlig hälsning,

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Perioden 150401-150430

Jag hade möte med pengakollegiet där det deltog 10 kassörer från de olika sektionerna och
föreningarna! :D :D :D

Jag har lyft över fakturering av Rulle till Christina. Jag hoppas att det ska göra att det blir en
mer kontinuerlig fakturering och inte i panik innan jul samt innan sommaren!
VORK i Uppsala gick väldigt bra trots att vi bara var tre stycken. Vi diskuterade
överlämningar och planerade vår gemensamma överlämning till våra efterträdare.
Jag har lyckats få ihop ett nytt budgetförslag som jag känner mig nöjd med.

Jag hade några mindre redaktionella fel i mitt budgetförslag som hade stora konsekvenser..
Men eftersom jag var ute i så god tid finns det ett möte till! Jag har inte heller levererat de
ekonomiska rapporter som jag hoppats.

Nej, inte i nuläget.

Jag kommer att lyfta ett nytt budgetförslag till nästa Fullmäktigemöte. Annars kommer
mycket fokus ligga på att göra ekonomiska rapporter, avsluta saker samt planera
överlämning.

Jag har under den senaste månaden inte jobbat jättemycket med verksamhetsplanen. Jag har
varit delaktig i Lophtet där vi nu skickar upp motioner för att kunna börja renoveringen.
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Avslutade projekt:
Pågående projekt:
Kartlägga kårens försäkringar
Ekonomisk uppföljning (har lite kvar, så kommer mer kul så småningom! ;))
Planera överlämning samt avsluta mina projekt
Klubba budget för nästkommande år

Nej, inte i nuläget.

Med vänlig hälsning,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare
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Utskottsrapport utbildningsutskottet


Mars 2015

SFS
Den 23:e till 26:e mars var sex delegater från TLTH uppe i Trollhättan för att representera vår
kår vid SFSFUM. Genom LUA hade vi ett nära samarbete med de andra kårerna i Lund som
också är medlemmar i SFS.
Mötet gick väldigt bra för LUAdelegationen och vi fick igenom mycket av det vi ville. Bland
annat stoppades ett försök att fälla valberedningens förslag till presidium och styrelse, vilket
både är bra för SFS framtid och innebär att Caroline Sundberg från Samhällsvetarkåren
valdes till ny ordförande och ytterligare två studenter från Lund valdes in i SFS styrelse. Vi fick
också in en kandidat från Lund och en från Chalmers i valberedningen.
Vår viktigaste fråga var att byta fokusfråga från pedagogik till resurstilldelningssystemet.
Tyvärr fick vi inte igenom det, vi kom upp i 140 röster mot 167, men det blev en väldigt bra
debatt i plenum. Även om bytet av fråga inte gick igenom är jag övertygad om att det kommer
påverka organisationen det kommande året.
Ytterligare en sak vi fick igenom är att SFS ska ha en aktiv och löpande förankringsprocess
med medlemskårerna. Förhoppningsvis innebär det att SFS kommer starta färre projekt som
saknar stöd bland medlemskårerna i framtiden.

GU-översyn
En grov skiss på den nya organisationen är så gott som färdig och Annika har presenterat
förslaget. Inom ett par veckor kommer det gå ut på remiss och sedan fortsätter arbetet med
att rätta till brister och skriva tydliga arbetsbeskrivningar för olika uppdrag och organ inom
organisationen.

Studeranderepresentantskollegier
Under april har Alexander fortsatt arbetet med att sammankalla de fem
studeranderepresentantskolligierna. Även om närvaron hittills varit låg har det varit otroligt
uppskattat av dem som kom. Utöver att hjälpa studeranderepresentanterna att hitta sin roll i
organisationen har även vi fått ut mycket av kollegierna, bland annat information om problem
på vissa instutitioner och vissa program.

SOUP-revidering
Den 20:e april hade vi ett strategigruppsmöte där vi diskuterade stora delar av den nya
SOUP:en. Ytterligare ett möte är planerat i mitten av maj och ett i augusti eller september. Det
är fortfarande mycket som saknas i dokumentet då det tidigare fokuserat främst på

civilingenjörsstudenterna, högskoleingenjörerna och arkitekterna har glömts bort. Vi tycker att
det är viktigare att det nya åsiktsprogrammet är väl genomarbetat och bra än att det kommer
upp innan sommaren och kommer därför lyfta det till Fullmäktige i höst. Innan dess ska
åsikter samlas in från A och ING, och SOUP:en kommer gå ut på remiss.

För Utbildningen,
Filippa de Laval

Kårhuset Lund, 29 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Perioden 2014-04-01 – 2014-04-30


ET-slasquer
Är delegerade till Sexkollegiet även detta år. Alla sektioner är med på detta vilket
innebär att de delar på 4 ET-slasquer samt Phadderkickoffen 21/8 (på fråga från
NollU)
Dealen är att de jobbar på festerna mot att de som har jobbat får en tacksittning för
en del av överskottet från festerna.



Kårbal (Corneliusbalen)
Genomförd med vissa svårigheter i planeringsfasen. Överlag en lyckad bal, även om
den ur ett ekonomiskt perspektiv inte lyckades fullt ut.



Nyårsbal
Nada! Ingen balmästare vald.



Puben Puben
Det finns som bekant endast ett aktivt publag i dagsläget. Majoriteten av det laget
åker utomlands till hösten, varför de med största sannolikhet håller sin sista puben
Puben 13/5. Jag håller på att fundera ut en strategi för att lyckas rekrytera fler
publag till hösten.



Sångarstrid
Ellen Handberg planerar. Det är ganska lång tid kvar till SåS, men diskussioner har
förts mellan Ellen, mig och Pedellen om lokal och ekonomi rörande SåS. Detta har
resulterat i att vi planerar att flytta arrangemanget till Kårhuset. Det är framför allt
av två anledningar; enklare logistik och mindre ekonomisk risk.



Proud Tech
Under återuppstart. Freddy Larsson drar i det. Kommer arrangera en första Pub
Proud 20/5 i Cornelis som ligger i samma vecka som LundaPride



F1 röj
F1röj-ledningen med John Alvén i spetsen planerar. Jag och John skall inom en nära
framtid diskutera det nya budgetförslaget med ökad omsättning och något ökat
vinstkrav. Jag kommer att föra diskussioner med ledningsgruppen kring hur man
kan göra ”vinrundan” mer tillgänglig ur ett alkoholperspektiv.



Danskurser
Rullar på och är generellt väldigt självgående. De har nyligen kontaktat TLTH med
problem rörande en av deltagarna. Dessa problem försöker jag hjälpa dem med,
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Kårhuset Lund, 29 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

men har kontaktat SVL för hjälp i frågan eftersom jag inte är säker på hur jag skall
hantera problematiken.


Projek
o

Kårhack
Genomfört. Jag hade inte så bra koll på arrangemanget i och med att de
verkade vara mitt i planeringen när jag gick på. Enligt ansvariga gick eventet
smärtfritt och borde enligt deras utsago ha gått ihop ekonomiskt. Ca 115
personer närvarade.

o

Tandem
Elin Hanstorp och Marcus Peterson samordnar sektionernas tandemansvariga på ett bra sätt. De verkar ha full koll på arrangemanget och jag har
en bra dialog med dem kring vad som händer.

Med vänlig hälsning,
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015
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BEST APRIL 2015

SAMMANFATTNING
Månaden har varit mycket innehållsrik. Besökte Regional meeting i Norge, workshop om
att arrangera sommarkurs och allmänt bra fart framåt. Samt en delegat åker till General
Assembly (BEST på internationell nivå) för att representera Lund.

REGIONAL MEETING
Vad är det?
· Möte med den nordiska regionen i BEST, denna gången i Röros i Norge. En roadtrip
drog sig iväg 95 mil norrut. 9-13 april. Lång helg med mycket information om hur BEST
fungerar på internationell nivå.
Hur gick det?
· Mycket bra, de tre som åkte från Lund kom hem trötta men betydligt klokare.
Motivationen har också varit högre sedan eventet och det smittar av sig på resten av
gruppen.

WORKSHOP SOMMARKURSER
Perstorp
· Internt event för oss med en trainer från CPH för att lära oss mer om hur man på bästa
sätt arrangerar den sommarkurs som BEST är skyldiga att arrangera varje år. Mycket
bra då vi är många nya medlemmar.

ÖVRIGT
Marknadsföring för höstkurser börjar komma igång. Planering inför terminen 15/16 har
så smått börjats diskutera för att få oss betydligt mer strukturerade till hösten.

