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Motion angående antagandet av iGEM Lund som en fri förening under
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Bakgrund
Lund har i år startat upp sitt första iGEM lag. iGEM är en tävling inom syntetisk biologi där lag
från hela världen utformar och genomför sina egna forskningsprojekt som de sedan tävlar med.
Vi är ett gäng på 13 studenter som har startat upp ett lag i Lund och vår förhoppning är att det
sedan ska drivas vidare och bli en kontinuerlig företeelse på samma sätt som det är på flera andra
institutioner i Sverige (till exempel Chalmers, KTH, Uppsala universitet m fl). Man ska inte låta
sig luras av att texten "syntetisk biologi", det är långt ifrån endast bioteknikare som det här är
relevant för. I år har vi deltagare från flera sektioner och kombinerar i projektet biologi, kemi,
matematik, elektronik och programmering, så deltagare från alla sektioner är välkomna.
Vi skulle väldigt gärna vilja bli en fri förening under TLTH. Detta tror vi skulle vara fördelaktigt
för båda parter. Då vi som lag kommer kunna ge ett Kårens medlemmar en fantastisk möjlighet
att vara delaktiga i och genomföra ett forskningsprojekt. Då vi även kommer att åka på
konferenser där vi träffar andra iGEM lag så har vi en möjlighet att ge TLTH mycket publicitet,
både inom Europa och på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA, där alla lag
kommer samlas under hösten för att avsluta tävlingen. Vi som lag kommer samtidigt som fri
förening få möjligheten att ta del av Kårens resurser så som att boka lokaler etc.
Av anledningarna ovan vill vi yrka på:
att

iGEM Lund läggs till som fri förening under Teknologkåren på Lunds Tekniska
Högskola

Stadgar
iGEM Lund

Stadgar för iGEM Lund
Den första versionen av stadgarna fastställdes 6 april 2017.

Ändringar
Nedan beskrivs de ändringar som gjorts i stadgan samt i vilken paragraf förändringen skett och
på vilket möte det beslutades.
Paragraf

Ändring

Möte

Innehållsförteckning
§ 1. Föreningens namn

Fel! Bokmärket är inte definierat.

§ 2. Ändamål

3

§ 3. Medlemsskap

3

§ 4. Organisation

3

§ 5. Beslut

3

§ 6. Firmatecknare

3

§ 7. Årsmöten

3

§ 8. Styrelsen

4

§8.1. Efterträdare

5

§ 9. Revisorer

5

§ 10. Stadgaändringar

4

§ 11. Upplösning av föreningen

5

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är iGEM Lund.

§ 2. Ändamål
Syftet med föreningen är att ge dess medlemmar möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt
inom syntetisk biologi och därigenom främja medlemmarnas och allmänhetens intresse för
syntetisk biologi. Föreningen kommer att hantera de ekonomiska och materiella resurser som
krävs för att forskningsprojektet ska kunna genomföras. Den kommer också att verka för att de
medlemmar som genomför ett forskningsprojekt ska kunna tävla med projektet i den
internationella studenttävlingen iGEM (The International Genetically Engineered Machine). De
studenter kommer då att utgöra det lag som tillsammans planerar, genomför och presenterar
projektet. Föreningen verkar även för att underlätta för framtida medlemmar, det vill säga
alumner, att medverka i iGEM.

§ 3. Medlemsskap
Alla som på något sätt är eller har varit involverade i ett av föreningens forskningsprojekt kan
ansöka om medlemskap. Det görs genom styrelsen. Som medlem har man röst-, yrkande- och
närvarorätt på årsmöten. Vid särskilda situationer då en medlem anses motverka föreningens
ändamål kan den medlemmens medlemskap avslutas av styrelsen eller ett årsmöte om beslutet
får ⅔ majoritet. Ett styrelsebeslut gällande avsägande av medlem kan överklagas till årsmötet.

§ 4. Organisation
Belägen i Lund. Verksamhetsåret gäller från den förste januari till och med den trettioförsta
december.

§ 5. Beslut
Beslut sker via enkel majoritet krävs vid beslutstagande om inget annat anges i stadgarna.

§ 6. Firmatecknare
Firmatecknare är tre styrelsemedlemmar varav en av dem är ordförande och de andra är några
som beslutats av styrelsen. Då föreningen ingår avtal med extern part krävs underskrifter från två
firmatecknare.

§ 7. Årsmöten
Samtliga medlemmar har rätt att närvara på årsmötet som ska hållas en gång per år, med
undantag för extrainsatta årsmöten, och ska äga rum innan den trettioförsta mars. Styrelsen

ansvarar för att kallelsen till ett årsmöte ska skickas ut till medlemmarna minst två veckor innan
mötet äger rum.
Ett extrainsatt årsmöte kan utlysas av styrelsen eller det ordinarie årsmötet. Styrelsen är även
förpliktigad till att utlysa ett extrainsatt årsmöte om revisorerna eller minst hälften av
medlemmarna kräver det. På årsmötet väljs en styrelse, revisorer och en eventuell valberedning
för det kommande årets verksamhet.
Mötet är beslutsmässigt om antalet närvarande på mötet motsvarar minst halva antalet
styrelsemedlemmar för det aktuella verksamhetsåret. Årsmötet behandlar ansvarsfrihet för
föregående verksamhetsårs styrelse samt andra ärenden som antingen styrelsen eller medlem
önskar att ta upp. På årsmötet presenterar avgående styrelse en verksamhetsberättelse samt
årsresultat för sitt verksamhetsår.

§ 8. Styrelsen
Styrelsen utgör föreningens verkställande organ och utgörs av medlemmarna i laget för det
aktuella verksamhetsåret. En av medlemmarna innehar posten ordförande. Ordföranden är
ansvarig utgivare. Styrelsen ska kalla till styrelsemöte minst en gång i kvartalet. Styrelsemötena
är öppna för alla medlemmar. Varje styrelsemedlem har en röst.
§8.1. Efterträdare
De tre firmatecknarna ansvarar för att ta fram kandidater för nästa verksamhetsårs Team Leader
och Vice Team Leader. Förslagen presenteras sju kalenderdagar innan styrelsemötet då posterna
väljs in och det ska finnas möjlighet att motkandidera dessa poster. Styrelsen väljer in Team
Leader och Vice Team Leader. Dessa ansvarar därefter för att ta fram laget för det kommande
verksamhetsåret.

§ 9. Revisorer
Föreningen ska ha max två revisorer. Dessa väljs på det ordinarie årsmöte för det verksamhetsår
som granskningen avser. Det åligger revisorerna att avlägga en revisorsberättelse på årsmötet
efter avslutat verksamhetsår. Revisorerna får inte ha något ekonomiskt ansvar det verksamhetsår
de ansvarar för att granska.

§ 10. Stadgaändringar
Förändringar i stadgarna kan läggas fram av en styrelsemedlem eller av minst 10 medlemmar.
Ändringar kan endast ske på ett årsmöte och endast om ändringen stått med i kallelsen till
årsmötet. Förslaget ska lämnas in skriftligt till styrelsen minst 3 veckor innan årsmötet och
kräver ⅔ majoritet på årsmötet för att gå igenom.

§ 11. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan endast begäras av styrelsen eller minst 10 medlemmar.
Upplösning av föreningen kan endast ske på ett årsmöte och kräver ¾ majoritet. Kvarvarande
tillgångar ska doneras till iGEM Headquarters.

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående medaljer åt
tackmästeriutskottet
Kårhuset Lund, 2017-05-17
Henrik Paldán, Tackmästeriutskottets ordförande

Motion angående Medalj till
tackmästeriutskottets funktionärer
Bakgrund
Tackmästeriutskottet är ett fantastiskt trevligt utskott vars syfte är att sprida glädje och
gemenskap i teknologkåren. Det har relativt nyligen återuppstått och det vore hemskt bra om
utskottet kunde fortsätta att frodas och göra sin grej på teknologkåren. I ett steg för att
vidare etablera tackmästeriutskottet som en del av kåren och visa uppskattning till dess
ypperliga funktionärer så föreslår därför undertecknad att låta tackmästeriutskottet ha sin
egna utskottsmedalj.
Förslagsvis ska ett större antal som kommer att finnas även för framtida funktionärer att
köpas in för en summa av max 5000 kronor för att sedan säljas till funktionärer som sitter
eller har suttit i utskottet för självkostnadspris. Dessa medaljer beräknas även räcka i minst
tio generationer av framtida tackmästerister. Kostnaden för medaljer undersöks fortfarande
och det är möjligt att summan blir lägre än 5000.

Förslag
För att uppmärksamma tackmästeriustkottets utomordentliga arbete och vidare etablera det
som en del av kåren så föreslår undertecknad att köpa in 100 medaljer åt nutida, dåtida och
framtida tackmästerister.
Jag yrkar därför på
att
styrelsen tillåter ett budgetavsteg på upp till 5000 kr för inköp av medaljer till
gamla-, sittande- samt kommande medlemmar av tackmästeriutskottet.
att
i Riktlinjen för Förtjänstteckan lägga till punkt enligt nedan.
4.2.5 Tackmästeriutskottet tilldelas personer som…
●

… suttit med i tackmästeriutskottet

Medaljen utgörs av en ångande pokal, omgiven av texten "TACKMÄSTERIUTSKOTTET –
QUIS GRATIAS AGET IPSOS GRATIAS AGES?". Hela medaljen i sotad gråmetall.
I Teknologkårens tjänst, dag som ovan
HENRIK PALDÁN

NIKLAS WETTERBERG

Tackmästeriutskottets ordförande 16/17

Medaljkommitens ordförande 16/17
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående medaljer åt
tackmästeriutskottet
Kårhuset Lund, 2017-05-17
Henrik Paldán, Tackmästeriutskottets ordförande

Bilaga:
Motivering för medaljens utformning av David Gustavsson:

“Brittiska och Australiska Army Catering Corps, vilka utför ett liknande arbete för
respektive armé som TackU utför för Kårens funktionärer (Uppehålla moral genom
att bidra med nödvändig provision och belöningar), har ett gemensamt element på
sina insignier: Ett ångande kärl med två handtag. Att parafrasera detta med en
universell symbol för belöning, pokalen, känns fullständigt naturligt.
Mottot under motivet är "Quis gratias aget ipsos gratias ages?", latin för "Vem tackar
dem som tackar?".”
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STYRELSEHANDLING
Äskning till inventarier i Gasqueköket
Kårhuset Lund, 2017-05-18
My Reimer, Pedell 23.0

Äskning till inventarier i Gasqueköket

Bakgrund
Under året har jag märkt att standarden på våra uthyrningar har sjunkit i hur vi lämnar våra
lokaler. 2017-05-16 var senaste storstädningen av Gasqueköket och mitt mål är att vi nu ska
hålla det rent och snyggt.
Mycket av våra inventarier har även försvunnit eller gått sönder under årens gång. Tror till
exempel att vi endast har lock till 2 av våra grytor. Jag ser gärna att det köket är i toppskick
och fullt utrustat så våra hyresgäster känner sig nöjda.

Förslag
Jag har införskaffat en köksvagn, märkt upp exakt vad som ska finnas i den och gjort en
inköpslista på vilka inventarier som behövs. På så vis kan PPA:n enkelt se att allt är kvar efter
en uthyrning och vi kan försäkra oss om att nästa hyresgäst har tillgång till det som lovats i
köket.
För inventarierna i Gasqueköket har vi valt att kolla hos VEGA, då de har bättre kvalité på
sina produkter än t.ex. IKEA.
För att ni ska få en uppfattning om vad vi tänkt kommer här även en sammanfattning på var
priserna ligger hos VEGA.
Kastrull 5 liter – 250kr
Kastrull 15 liter – 400kr
Stekpanna Ø32cm – 400kr
Slev – 60kr
Jag räknar med att lägga max 4000kr till inventarier som inte är stekpannor eller kastruller.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (2)

STYRELSEHANDLING
Äskning till inventarier i Gasqueköket
Kårhuset Lund, 2017-05-18
My Reimer, Pedell 23.0

Jag yrkar därför på
att

Styrelsen disponerar 10 000kr som takbelopp för nya inventarier till
Gasqueköket

att

pengarna tas från Kårhusets underhållsfond

I kökets tjänst, dag som ovan

MY REIMER
Pedell 23.0
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STYRELSEHANDLING
Äskning till sommarrenovering i
Lophtets kök
Kårhuset Lund, 2017-05-18
My Reimer, Pedell 23.0

Äskning till renovering av Lophtets kök

Bakgrund
Under året har jag märkt att standarden på våra uthyrningar har sjunkit i hur vi lämnar
lokalerna på Lophtet. Jag ser gärna att vi håller en bättre standard. Detta är svårt att i
dagsläget, då köket saknar mycket inventarier samt att köksluckorna håller på att falla sönder.
En insats på Lophtet har redan påbörjats med ny ugn, spis och kyl. Det saknas dock lite
saker för att det ska vara ett uthyrbart kök, så som en fungerande frysbox.

Förslag
Under vecka 29 i sommar kommer HUT ha en stor fixvecka, både i Kårhuset och på
Lophtet. Vi kommer lägga mycket fokus på köket på Lophtet. Det vi vill göra är att använda
de sista av karnevalspengarna för att sätta dit en fungerande frys (boxen som står där är
trasig) samt en golvbrunn så städningen går bättre än vad den gör nu. Just nu måste man
nämligen dra allt vatten bort till bardelen.
Vi vill även sätta dit en ny hylla över arbetsbänken för att få mer utrymme, sätta dit nya
köksluckor då de befintliga håller på att trilla av (vissa har redan gjort det) samt köpa in
inventarier så man kan räkna med ett grundutrustat kök vid uthyrning.
Kostnaderna är uppskattade av motionären efter lite efterforskning. Offert på golvbrunn är
inte tagen, men däremot ett måste för ett fungerande kök. I vår äskning har vi även räknat
högt på samtliga punkter och räknar med att gå under i pris.
Priserna för köksluckor har jämförts med priser hos IKEA då det sitter IKEA prylar där
idag.
I dagsläget har vi använt ca 70 000kr av de 125 000kr vi fick för Lophtets kök av karnevalen
2014. Då har jag även räknat med de 23 000kr vi i höstas la på nytt porslin. Det betyder att vi
kommer ha ca 30 000kr kvar till att installera en golvbrunn i köket. Redovisning för vart
karnevalspengarna har gått ska vara inne till årets slut.
Jag äskar en totalsumma på 50 000kr. Allt kommer till slut följa med på äskningen för
karnevalspengarna vi fick från 2014.
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STYRELSEHANDLING
Äskning till sommarrenovering i
Lophtets kök
Kårhuset Lund, 2017-05-18
My Reimer, Pedell 23.0

Jag yrkar därför på
att

Styrelsen disponerar 3 000kr som takbelopp för nya köksluckor till Lophtet

att

Styrelsen disponerar 16 000kr som takbelopp för ny frys till Lophtet

att

Styrelsen disponerar 3 000kr som takbelopp för nya inventarier till Lophtet

att

Styrelsen disponerar 28 000kr som takbelopp för en golvbrunn till Lophtet

att

pengarna i första hand går på äskningen från karnevalen 2014.

att

pengarna tas från Lophtets underhållsfond

I Lophtets tjänst, dag som ovan

MY REIMER
Pedell 23.0
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STYRELSEHANDLING
Motion angående iZettle
Kårhuset Lund, 2017-05-18
Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17
John Alvén, Fullmäktigeledamot 2017

Motion angående iZettle helhetslösning
Bakgrund
Till S2 skickade vi in en motion om att få köpa in en iZettle helhetslösning, vilken bifölls
tillsammans med ett ändringsyrkande. Vi ålades då att utreda ifall detta var något som vi ville
köpa in mer av, vilket nu har gjorts.
I vår utredning har vi tittat på:
• hur bytet har påverkat diffarna i kassan
• vad det kostar för kåren att ha iZettle jämfört med tidigare
• hur vi, Lovisa och våra funktionärer tycker att det är att arbeta med iZettle

Diffar i kassan
Agnes har gått igenom försäljningen av kårens alla evenemang från och med 1:a juli 2015
fram till och med idag. Evenemanget har kategoriserats i tre olika typer:
•
•
•

Pubar
ET-slasquer, baler och eftersläpp
Annan försäljning

Jämförelsen görs för tre olika tidsperioder:
•
•

•

från 1 juli fram tills kåren införskaffade iZettle i december 2015
från när vi införskaffade iZettle tills att Agnes och John köpte kassalådan och
kvittoskrivaren till Cornelis som är kompatibel med iZettle och då man bestämde sig
för att all försäljning ska slås in i bara iZettle i oktober 2016
från oktober 2016 fram tills nu

Man har inte tittat på försörjningen som sker i expeditionen eftersom den sköts av samma
person varje dag och säljer väldigt olika saker från dag till dag.

Pubar
Före december 2015 dec 15 - bara iZettle efter bara iZettle
Omsättning
Diffar
Förekomst av öres- inslagningar
Antal evenemang

8 866,14 kr
228,69 kr
4
7

11 379,16 kr
133,96 kr
3
16

12 393,97 kr
18,75 kr
0
16

Figur 1 Jämförelse av försäljningen vid pubar
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STYRELSEHANDLING
Motion angående iZettle
Kårhuset Lund, 2017-05-18
Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17
John Alvén, Fullmäktigeledamot 2017

ET, baler, eftersläpp
Före december 2015 dec 15 - bara iZettle efter bara iZettle

31 965,85 kr
1 941,12 kr
9
13

Omsättning
Diffar
Förekomst av öres- inslagningar
Antal evenemang

28 804,39 kr
2 594,09 kr
4
13

31 521,82 kr
408,22 kr
2
9

Figur 2 Jämförelse av försäljningen vid ET-slasquer, baler och eftersläpp

Annan försäljning
Före december 2015 dec 15 - bara iZettle efter bara iZettle
Omsättning
Diffar
Förekomst av öres- inslagningar
Antal evenemang

8 168,02 kr
176,54 kr
5
21

9 240,21 kr
383,63 kr
2
28

5 796,53 kr
95,33 kr
1
14

Figur 3 Jämförelse av försäljning vid annan försäljning

Den genomgående trenden för all typ av försäljning är ett diffarna och antalet evenemang vid
vilket man slagit in felaktiga priser (främst för att man glömt tryck ”00”) minskat när vi helt
övergått till att sköta all försäljning via iZettle. För ET, baler, eftersläpp och annan
försäljning kan man se att diffarna ökade under den perioden då köp både skedde via iZettle
och de gamla kassaapparaterna, medan de för pubförsäljning varit en ständigt nedåtgående
trend.
Anledning till att diffarna ökade under den andra tidsperioden är att det vid större kontanta
försäljningar när det är stressigt för våra funktionärer lätt glöms bort att kortköpen - efter att
de gjorts i iZettle - också måste slås in i kassaapparaterna. Detta kan man se på att diffarna
vid 8 av de 13 evenemangen var positiva (att vi hade fått in mer pengar än vad som var
inslaget) och över 1 000 kr. De fyra evenemang som hade en negativ differens var alla under
1 000 kr och det sista evenemanget hade man lyckats korrigera differensen för genom att
jämför med vad som skrivits ut ur spritförrådet. Att ha två system ledde till ett extra
arbetsmoment som lätt glöms bort när det blir stressigt. Man kan fortfarande se att även om
vi gått över till att allt slås in i iZettle uppstår positiva diffar eftersom vi fortfarande använder
de gamla kassaapparaterna till förvaring av våra kontanter och man kan därför fortfarande
missa att slå in köpet i iZettle.
Vid pubförsäljning uppstår inte lika stora diffar eftersom försäljningen är lugnare där.
Pubarna har också större delen av sin försäljning via kortbetalning och allt eftersom att vi
gått över till iZettle har den genomsnittliga försäljningen kontant gått från 5 043 kr, till 4 223
kr och nu är den på 1 201 kr/per pub, vilket leder till färre diffar eftersom dessa bara uppstår
vid kontanthantering och inte när vi tar betalt med kort.

Kostnad försäljning
Både kontant hantering och försäljning via iZettle kostar. Med iZettle har kåren tillsammans
med sektionerna ett avtal att iZettle tar ut en avgift på 1,5% av vår försäljning. För en
genomsnittlig pub där vi har kort försäljning på 11 120 kr kostar detta oss ca 167 kr.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående iZettle
Kårhuset Lund, 2017-05-18
Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17
John Alvén, Fullmäktigeledamot 2017

Kontanthantering kostar oss (utöver tiden det tar för Generalsekreteraren och Bodil att
kontrollräkna växelkassorna) 68 kr per påse som vi deponerar och de rymmer 30 000 –
50 000 kr beroende på vilka valörer som deponeras och när vi hämtar ut växel från banken
kostar detta 350 kr.
Kontanthantering är alltså billigare för oss, om man bortser från tiden det tar att hantera
kontanterna.

Arbetsbelastning Generalsekreteraren
För Generalsekreteraren har arbetsbelastning minskat jätte mycket, vilket främst beror på att
kontanthantering och diffarna minskat. Till vissa evenemang efterfrågas inte längre
kontanter, främst när sektionerna hyr Cornelis. I arbetstid innebär det att man som GS bara
behöver lägga ca 2 minuter på konteringen och utskrift av iZettle rapporter. Ett evenemang
som vill ha växelkassa där det inte diffar kräver ca 15-20 minuter för att hantera förfrågan,
plocka i ordning växelkassan, kontrollräkna och lägga tillbaka den efter evenemanget samt att
kontera evenemanget. Ifall det diffar i kassan kan den effektiva tiden med arbetet öka med 510 minuter beroende på hur mycket som krånglade, men det jobbigaste är att väntetiden på
att få svar från funktionärerna om vad som hänt kan vara flera timmar då arbetet blir
liggandes.
Situationer då man som GS fått lägga extra arbetstid på att hantera försäljningar har oftast
berott på att nya funktionärer har jobbat under evenemanget som inte fått tydliga
instruktioner om hur vi gör t ex returer eller sorterar våra produkter. Den generella bilden
som jag fått är att iZettle fortfarande upplevs som nytt inom organisationen och att många
problem kommer försvinna med tiden när vi haft ett och samma tillvägagångssätt under en
längre tid.
Gällande hur man hanterar diffar och när något konstigt har sålts går det via iZettle att hitta
det köpet och se exakt vid vilket klockslag det skedde. Detta har varit guldvärt och
informationen blir aldrig nollställd som i våra gamla kassaapparater.

Arbetsbelastning Aktivitetssamordnaren
John
Innan iZettle
När någon ville hyra (framför allt) Cornelis kom dem till mig som Aktsam och pratade om
vilken dryck de ville sälja under kvällen. Vi bestämde ofta en meny tillsammans och jag såg
till att de höll rimliga priser men om de ville påverka priset i sista minut kunde de göra det
genom att ändra sin manuella meny. När uthyrningar skedde internt kunde man i princip lösa
allt detta på under en timme.
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Problem som kunde uppstå här var att produkten ibland inte såldes till rätt pris p.g.a. den
mänskliga faktorn vilket gjorde att sektionen/utskottet gick back och att det ibland rent
tekniskt inte var en laglig försäljning.
Efter iZettle
Här skedde det på liknande sett till en början och de gånger som folk var ute i god tid
funkade det helt okej. Skillnaden från innan var att alla produkter som skulle säljas under
kvällen skulle finnas inlagda i systemet innan evenemanget började med fix priser.
Här fanns det lite olika problem/hinder som gjorde hanteringen svårare.
1. Priset på produkten fanns vid ett tillfälle på tre olika ställen (manuellt
exceldokument, digitalt spritförråd och iZettle) vilket gjorde det svårt för alla
inblandade att veta vilket pris som stämde. Exempelvis ville kanske X-utskottet höja
priset temporärt på Y-ölen vilket gjorde att om man inte var vaksam så fick även
nästa kund det nya priset.
2. Uppskattningsvis la jag 2min/produkt som skulle lägges in, ibland strulade dock
systemet och då kunde det ta längre tid.
3. Produkterna i mapparna sorterades inte (åtminstone inte direkt) och det var i vissa
fall problem med synkningen mellan de olika enheterna. Detta gjorde att man i
många fall frångick mapp- och produktsystemet och knappade in mer generiska
produkter för att öka försäljningshastigheten.
4. En produkt kunde inte finnas på flera ställen, men var m.a.o. tvungen att ha
dubbletter ifall man hade två parallella evenemang som ville använda likadana
produkter.
5. Endast jag eller GS hade möjlighet att ändra priser i systemet vilket gjorde att jag
flera gånger fick lösa detta på obekväma tider. För mig var det aldrig något problem
men det fanns incidenter där jag inte hade möjlighet att hjälpa till och då blev
kunden drabbad.
Trots detta har systemet funkat okej. Problem har framför allt uppstått när;
1. Kund är ute sent i tid (vilket ofta händer)
2. Kund har glömt att förmedla alla produkter den vill sälja (medelofta)
3. Pris av någon anledning inte blivit rätt (En produkt av 30)
4. iZettle bestämmer sig för att sätta sig på tvären (inte lika ofta)
Sammanfattningsvis kan man väl säga att arbetsbelastningen ökade markant för mig som
Aktsam när systemet infördes. Jag upplevde att vissa aspekter av programmet fungerade
väldigt, väldigt bra och vissa fungerade likvärdigt dåligt. Framför allt blev det väldigt stressigt
när man var tvungen att sätta ihop en mapp kort innan en pub öppnade.
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Min rekommendation för framtiden är att slopa "specifika produkter" och köra på generiska
kategorier, åtminstone när man har lite fler produkter under ett evenemang. Har man färre
borde det funka bra med att köra specifika produkter. Arbetar man på detta sätt borde man
få ut det mesta av systemet som det är designat nu, hanteringen av försäljningen borde
generellt gå snabbare och arbetsbelastningen för Aktsam minskas markant.

Lovisa
Då jag klev på som Aktivitetssamordnare var iZettle-systemet igång och därför är jag dåligt
insatt på hur det fungerade då kassaapparaterna användes.
Min arbetsbelastning varierar beroende på dels hur många event som sker i veckan samt vad
för typ av event.
Det jag främst gör i iZettle är att lägga till nya produkter och tar bort utgångna. Utöver det
skapar jag mappsystem för tillfälliga event, så som sektions-pubar och sittningar. Jag
uppskattar att detta arbete kräver ca 2-4 timmar i veckan.
Min inställning till iZettle är att det fungerar smidigt om än något omständigt då produkter
enbart kan läggas in på hemsidan på datorn och mappar enbart kan skapas på enheten i
appen. Något som är smidigt med iZettle är dock att produkterna kan synkroniseras med
Exceldokument vilket gör att det går snabbt att lägga till/ta bort produkter.

Arbetsbelastning övriga funktionärer
För att ta reda på hur våra funktionärer upplever att användningen av iZettle varit skickades
en enkät ut till de funktionärer som använt iZettle under hösten och våren, där inkluderades
även Kårhusservice. Detaljerade svar återfinns i bilaga 2.
Vi fick in 21 svar på enkäten, varav 19 hade jobbat pub och 12 hade jobbat på
eftersläpp/slasque. De flestas roll under försäljningen (13 st) hade varit att ansvara för något
evenemang, 8 st hade varit jobbare och 7 hade haft hand om iZettle som Kårhusservice. Alla
som svarade var eniga om att kortbetalning är efterfrågat av våra medlemmar.
De flesta har upplevt att ut- och inlämningen av iZettle har fungerat bra. De inkom några
enstaka kommentarer på att man inte varit helt säker på rutinerna och någon gång har man
inte kommit i kontakt med någon som vet koden till blippblopp vid inlämningen.
Uppkopplingen mot internet upplevs fungera ganska bra. Vissa evenemang har fungerat helt
felfritt, men när man väl får problem med uppkopplingen stannar allt av. Det som oftast
kopplar ifrån är kvittoskrivaren i Cornelis samt att de gamla samsung-paddorna är opålitliga.
Det påpekades också att det är dåligt att man måste använda privata StiL-konton för att
koppla upp sig mot eduroam.
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Att få de produkter man ska sälja inlagda i systemet upplevs fungera ganska bra. Är man ute i
god tid och vet vad man ska sälja fungerar det jätte bra men vill man göra förändringar nära
inpå evenemanget är iZettle och de nuvarande rutinerna inte tillräckligt flexibla. Det kom
även in en kommentar om att iZettle är opålitligt och att stor arbetsbörda hamnat
påpubförmannen. När produkterna sedan ska användas under evenemangen upplevs det gå
bra. Det som gör att försäljningen upplevs omständlig ibland är när mapparna med
produkter blivit för stora (speciellt om man använt de gamla mindre paddorna) eftersom
iZettle inte sorterar produkterna i bokstavsordning.
På frågan om man vill att kåren ska ändra sina rutiner tyckte de flesta att detta inte behövs
eller kände att de inte hade tillräckligt bra koll för att kunna svara på frågan. De konkreta
förslag som kom in var:
• att sätta upp iZettle rutiner på insidan av blippblopp (redan gjort)
• att skaffa internetuppkoppling till Lophtet
• att inför någon typ av rutin så att enheterna är laddade inför evenemanget
• att sluta med kontanter
• att ha kvar kontanter så att man alltid kan använda sig av det när systemet ligger nere
• att lägga in bilder på produkterna
De som svarade på enkäten att vi borde satsa mer på iZettle skulle vilja att kåren köper in:
• iZettle till expen
• en till iZettle lösning till Cornelis
• 4 enheter till Gasque, inte nödvändigtvis kassalådor, viktigare att köpa in hållare för
paddorna och dosorna
• Om man köper in fler paddor ska man köpa iPads och inte snåla
Av de som föreslår att vi kanske borde byta är få säkra på om vi kommer kunna hitta en
annan bättre lösning utan att det blir alldeles för dyrt. I ett förslag föreslogs Sitoo som
alternativ till iZettle.

Andra alternativ till iZettle
För att ta reda på vilka andra alternativ som finns till iZettle hörde vi av oss till
butikskassa.com chatt. De förslag de gav oss var först myPOS kortläsare. myPOS tar ut en
transaktionsavgift på 1.75%, vilket är 0.25%-enheter högre än iZettle, den gick inte heller att
koppla ihop med en kassalåda och hade inget produktsystem. Kortterminalerna kostade
också från 2 370 kr till 3 495 kr jämfört med iZettles drygt 900 kr.
Vi blev också föreslagna kassaregistret custom Big II men den går inte att koppla till en
kortterminal, vilket innebär att man skulle behöva göra alla inslag för kortköp två gånger.
Detta är något vi vill komma ifrån.
De lösningar de erbjöd där kortterminalen är kopplad till kassalådan skulle innebära att vi hyr
en kortterminal från vår bank. De brukar kosta ca 374 kr i månaden per kortterminal med en
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startavgift på 495 kr och sedan ligger transaktionsavgiften på 0,5 – 1 %. Att hyra en terminal
är inte något vi tror är aktuellt för kåren eftersom vår försäljning varierar mycket över året
och det är därmed dumt att ha en fast kostnad de perioder vi knappt har någon försäljning.
Dessutom är hårdvaran för iZettle billigare och den lägre transaktionsavgiften på 0,5-1%
kompenserar inte för månadshyran ifall vi vill ha lika många kortläsare som vi planerar för.
I tabellen nedan kan ni se en jämförelse av kostnaderna för iZettle och det som
butikskassa.com föreslog. Försäljningen är den kortförsäljning vi haft sedan vi införskaffade
iZettle.
Antal kortläsare 6
iZettle
Hyra
Hyra
Trans avgift
Månadsförsäljning
Januari
43 995,00 kr
Februari
19 860,00 kr
Mars
37 930,00 kr
April
51 233,00 kr
Maj
39 820,00 kr
Juni
16 700,55 kr
Juli
- kr
Augusti
76 541,90 kr
September
62 408,35 kr
Oktober
121 355,00 kr
Novermber
191 928,25 kr
December
159 741,00 kr
Totalt:
Januari
Februari
Mars
April
Maj

0
0
1,50%

Annan
374,00 kr /månad & kortläsare
2 244,00 kr /månad
0,75%

Månadskostnad
659,93 kr
2 573,96 kr
297,90 kr
2 392,95 kr
568,95 kr
2 528,48 kr
768,50 kr
2 628,25 kr
597,30 kr
2 542,65 kr
250,51 kr
2 369,25 kr
- kr
2 244,00 kr
1 148,13 kr
2 818,06 kr
936,13 kr
2 712,06 kr
1 820,33 kr
3 154,16 kr
2 878,92 kr
3 683,46 kr
2 396,12 kr
3 442,06 kr
12 322,70 kr

118 970,16 kr
64 330,00 kr
86 451,50 kr
83 660,00 kr
47 665,03 kr
Totalt:

1 784,55 kr
964,95 kr
1 296,77 kr
1 254,90 kr
714,98 kr
6 016,15 kr

Skillnad:
33 089,35 kr 20 766,65 kr
3 136,28 kr
2 726,48 kr
2 892,39 kr
2 871,45 kr
2 601,49 kr
Skillnad:
14 228,08 kr 8 211,92 kr

Figur 4 Jämförelse av månadskostnader

Sammanfattning av för och nackdelar
Fördelar
• Mindre arbetsbelastning för GS
• Mindre diffar i kassan
• Enklare rapporter att hantera vid bokföringen
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•
•

•

Lättare och smidigare att ta med sig än de gamla kassaapparaterna
Sektionerna har också iZettle vilket förenklar för våra och deras funktionärer att
jobba på varandras evenemang och i varandras lokaler samt att man kan låna
hårdvaran av varandra
iPads kan användas vid andra tillfällen så som marknadsföringsevenemang

Nackdelar
• Kräver i dagsläget uppkoppling via eduroam
• Krångligt ibland vid uppkoppling av enheterna
• Inte anpassat för en stor mänga produkter

Förslag på inköp
Det vi föreslår att kåren köper in för att kompletera det vi redan har är:
•
•
•
•
•
•
•

4 kortläsare
4 hållare till kortläsarna
4 iPads
4 hållare för iPads
3 kassalådor
3 kvittoskrivare
2 routerar (dessa behövs för att vi ska kunna koppla ihop flera kortläsare till en och
samma kvittoskrivare samt att vi slipper koppla upp enheterna med bluetooth vilket
inte alltid är så stabilt.

Och med detta kommer vi ha:
•

•
•

Expen: En kortläsare med den kassalådan och kvittoskrivaren som just nu står i
Cornelis. Det vi köpte i höstas var inte kompatibelt med att kunna koppla ihop flera
kortläsare med en kvittoskrivare och i expen behöver vi bara en kortläsare.
Cornelis: Två kortläsare med varsin iPad och en kvittoskrivare och kassalåda
Gasque: Tre kortläsare med tillhörande iPads och två kvittoskrivare med kassalådor

Totalt kostar allt ovan ca 45 000 kr beroende på vilken hemsida vi köper det ifrån. Innan det
faktiska köpet görs vill vi kolla vidare på vilka som ger oss bäst villkor ifall något skulle gå
sönder. Till sist kommer mycket av arbetet att få igång allt detta hamna på Anders som ny
Generalsekreterare och eftersom han redan gjort motsvarande sak på E-sektionen är det bara
till vår fördel att involvera honom i vartifrån vi ska köpa allt. Därför presenterar vi inga exakt
kostnader här.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
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Jag yrkar därför på
att

Teknologkårens produkter i iZettle ska vara så generella som möjligt så att
man slipper uppdatera produktsystemet ofta och minskar antalet produkter

att

man avsätter upp till 50 000 kr ur Kårhusets investeringsfond till köp av det
som nämns i kapitlet ovan

I försäljningens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

JOHN ALVÉN

Generalsekreterare 16/17

Fullmäktigeledamot 2017
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Bilaga 1, Underlag diffar iZettle
Pubar
Före december 2015
Omsättning
Datum

Total

2015-07-09 8 148,30 kr
2015-09-17 9 450,70 kr
2015-09-30 7 325,00 kr
2015-11-20 10 545,80 kr
2015-11-26 3 605,00 kr
2015-12-02 10 790,00 kr
2015-12-11 12 198,20 kr

Kort

4 060,00 kr
4 005,00 kr
3 860,00 kr
5 905,00 kr
1 770,00 kr
2 365,00 kr
4 370,00 kr

Antal event
Kontant

4 114,00 kr
5 305,00 kr 3 695,00 kr
4 855,00 kr
1 830,00 kr 8 545,00 kr
6 963,00 kr -

Diff

25,70 kr
140,70 kr
230,00 kr
214,20 kr
5,00 kr
120,00 kr
865,20 kr

ABS(Diff)Felinslag, ören

25,70 kr
140,70 kr
230,00 kr
214,20 kr
5,00 kr
120,00 kr
865,20 kr

Total

Kort

2016-09-21
2016-09-14
2016-01-20
2016-01-28
2016-02-24
2016-02-17
2016-03-02
2016-03-09
2016-03-30
2016-04-07
2016-04-13
2016-04-27
2016-05-18
2016-05-19
2016-05-25
2016-06-17

9 233,50 kr
15 105,00 kr
14 530,10 kr
11 790,00 kr
10 615,00 kr
11 925,70 kr
3 175,00 kr
14 465,00 kr
10 725,00 kr
6 870,00 kr
17 220,00 kr
13 320,00 kr
6 180,00 kr
16 692,30 kr
7 985,00 kr
12 235,00 kr

6 920,55 kr
11 800,00 kr
5 530,00 kr
3 625,00 kr
6 355,00 kr
6 090,00 kr
3 060,00 kr
8 865,00 kr
6 645,00 kr
4 590,00 kr
11 205,00 kr
9 830,00 kr
4 585,00 kr
9 455,00 kr
6 300,00 kr
10 025,00 kr
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Kontant

2 015,00 kr
3 330,00 kr
9 035,00 kr
8 415,00 kr
4 203,00 kr
5 510,00 kr
140,00 kr
5 514,00 kr
4 665,00 kr
2 150,00 kr
5 970,00 kr
3 460,00 kr
1 625,00 kr
7 380,00 kr
1 710,00 kr
2 450,00 kr

Diff

62,05 kr
75,00 kr
34,90 kr
250,00 kr
- 57,00 kr
- 325,70 kr
25,00 kr
- 86,00 kr
585,00 kr
- 130,00 kr
- 45,00 kr
- 30,00 kr
30,00 kr
142,70 kr
25,00 kr
240,00 kr

1
1
1
1
1
1
1

1

1

dec 15 - bara iZettle
Omsättning
Datum

7

1
1

Antal event
ABS(Diff)Felinslag, ören

62,05 kr
75,00 kr
34,90 kr
250,00 kr
57,00 kr
325,70 kr
25,00 kr
86,00 kr
585,00 kr
130,00 kr
45,00 kr
30,00 kr
30,00 kr
142,70 kr
25,00 kr
240,00 kr

1
1

1

16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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efter bara iZettle
Omsättning
Datum

Total

Kort

Kontant

2017-02-22
2017-02-15
2017-02-08
2017-02-01
2017-01-18
2016-12-14
2016-12-07
2016-11-25
2016-11-23
2016-11-09
2016-11-02
2016-10-19
2016-10-12
2016-10-05
2017-03-22
2017-03-01

8 575,00 kr
19 225,00 kr
13 865,00 kr
11 236,00 kr
17 185,00 kr
11 735,00 kr
12 145,00 kr
6 645,00 kr
6 255,00 kr
11 305,00 kr
17 090,00 kr
9 180,00 kr
13 155,00 kr
11 745,00 kr
16 735,00 kr
12 227,50 kr

7 845,00 kr
16 830,00 kr
11 895,00 kr
10 790,00 kr
15 625,00 kr
10 710,00 kr
11 390,00 kr
6 355,00 kr
5 530,00 kr
9 450,00 kr
14 605,00 kr
8 210,00 kr
11 350,00 kr
10 220,00 kr
15 890,00 kr
11 327,50 kr

Antal event

Diff

ABS(Diff)
Felinslag, ören

730,00 kr
- kr
2 305,00 kr - 45,00 kr
1 920,00 kr
- kr
385,00 kr
- kr
1 515,00 kr
5,00 kr
925,00 kr
- kr
735,00 kr 90,00 kr
190,00 kr 50,00 kr
605,00 kr - 20,00 kr
1 750,00 kr
- kr
2 515,00 kr 30,00 kr
805,00 kr - 5,00 kr
1 665,00 kr 10,00 kr
1 475,00 kr
- kr
845,00 kr
- kr
855,00 kr 45,00 kr

- kr
45,00 kr
- kr
- kr
5,00 kr
- kr
90,00 kr
50,00 kr
20,00 kr
- kr
30,00 kr
5,00 kr
10,00 kr
- kr
- kr
45,00 kr

16

0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ET, baler, eftersläpp
Före december 2015
Omsättning
Namn

Phadderkickoff
inträde
Phadderkickoff bar
WP
Regattabalen
Alternativ regattan
S-phesten
Oktober-fest
ET-slasque
F1 röj torsdag
F1 röf fredag
F1 röj lördag
ARKAD-gasque
F1 röj lördag
eftersläpp
Nyårsbal eftersläpp

Datum

Total

Kort

2015-08-21
2015-08-21
2015-08-22
2015-09-13
2015-09-13
2015-10-03
2015-10-16
2015-10-31
2015-11-26
2015-11-27
2015-11-28
2015-11-11

17 214,90 kr
33 559,30 kr
44 355,03 kr
32 072,05 kr
3 565,00 kr
61 470,26 kr
36 273,95 kr
34 105,00 kr
21 710,20 kr
41 458,59 kr
25 648,80 kr
17 500,00 kr

-

kr

6 435,00 kr
5 580,00 kr
200,00 kr
2 610,00 kr
280,00 kr
870,00 kr
3 980,00 kr

2015-11-28 34 863,00 kr
2015-12-30 11 760,00 kr
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Antal event

Kontant

Diff

ABS(Diff)Felinslag, ören

17 310,00 kr
28 485,00 kr
42 035,00 kr
28 295,00 kr
3 590,00 kr
61 115,00 kr
29 673,00 kr
32 302,00 kr
22 242,00 kr
41 515,00 kr
24 675,00 kr
9 170,00 kr

95,10 kr
- 5 074,30 kr
4 114,97 kr
1 802,95 kr
25,00 kr
- 155,26 kr
- 6 600,95 kr
807,00 kr
531,80 kr
336,41 kr
- 103,80 kr
- 4 350,00 kr

95,10 kr
5 074,30 kr
4 114,97 kr
1 802,95 kr
25,00 kr
155,26 kr
6 600,95 kr
807,00 kr
531,80 kr
336,41 kr
103,80 kr
4 350,00 kr

1
1
1
1

33 626,00 kr - 1 237,00 kr
11 760,00 kr

1 237,00 kr
- kr

1

13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
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Motion angående iZettle
Kårhuset Lund, 2017-05-18
Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17
John Alvén, Fullmäktigeledamot 2017

dec 15 - bara iZettle
Omsättning
Namn

ET-slasque
S-festen
Regattabalen och
Alternativregattan
Phadderkickoff
Nyårsbalen
WP
ET-slasque
ET-slasque &
skiphtesgasque
Corneliusbalen Cornelis
Corneliusbalen gasque
Corneliusbalen ballunch
ET-slasque
JFF

Datum

Total

Antal event

Kort

Kontant

Diff

2016-10-29 27 934,35 kr
2016-10-01 38 097,58 kr

17 455,00 kr
32 230,00 kr

11 700,00 kr
17 125,00 kr

1 220,65 kr
11 257,42 kr

1 220,65 kr
11 257,42 kr

1
1

1
1

2016-09-11
2016-08-19
2015-12-30
2016-01-15
2016-01-16

24 176,20 kr
38 311,91 kr
68 926,55 kr
47 120,50 kr
32 323,00 kr

25 116,85 kr
21 536,90 kr
1 020,00 kr
7 750,00 kr

4 350,00 kr
5 290,65 kr
16 775,00 kr
2 385,89 kr
66 949,00 kr - 957,55 kr
40 720,00 kr
1 349,50 kr
32 323,00 kr

5 290,65 kr
2 385,89 kr
957,55 kr
1 349,50 kr
3 553,99 kr

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2016-03-19
2016-04-16
2016-04-16
2016-04-17
2016-06-04
2016-05-21

33 971,95 kr
2 200,00 kr
23 309,00 kr
1 390,00 kr
11 691,00 kr
25 005,04 kr

6 645,00 kr

30 466,00 kr
3 139,05 kr
1 835,00 kr - 365,00 kr
5 843,00 kr
1 569,00 kr
1 375,00 kr 15,00 kr
5 010,00 kr 5,45 kr
18 569,00 kr
2 613,96 kr

3 139,05 kr
365,00 kr
1 569,00 kr
15,00 kr
5,45 kr
2 613,96 kr

1

1
1
1
1
1
1

19 035,00 kr
6 675,55 kr
9 050,00 kr

ABS(Diff) Felinslag, ören

1
1

Efter december 2015
Omsättning
Namn

Datum

Total

Kort

Kontant

30 661,00 kr

WP
Nyårsbalen

2017-01-13 45 750,00 kr
2016-12-31 45 230,16 kr

16 000,00 kr
45 210,16 kr

Nollningstackphest
SåS
F1 Röj lördag eftersläpp
F1 Röj Fredag
F1 Röj Torsdag

2016-12-16
2016-12-03
2016-11-26
2016-11-25
2016-11-24

15 445,00 kr
26 320,00 kr
33 410,00 kr
46 995,00 kr
14 726,00 kr

15 445,00 kr
22 296,00 kr
29 765,00 kr
37 135,00 kr
10 785,00 kr

F-jubileum
ET-slasque

2016-11-04 43 620,25 kr
2017-03-18 12 200,00 kr

43 620,25 kr
9 550,00 kr

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Antal event
Diff

ABS(Diff) Felinslag, ören

911,00 kr
20,00 kr

911,00 kr
20,00 kr

4 024,00 kr
3 645,00 kr
9 860,00 kr
3 941,00 kr

- kr
619,00 kr
310,00 kr
5,00 kr
609,00 kr

- kr
619,00 kr
310,00 kr
5,00 kr
609,00 kr

3 950,00 kr

- kr
1 200,00 kr

- kr
1 200,00 kr

-

9

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

12 (23)

STYRELSEHANDLING
Motion angående iZettle
Kårhuset Lund, 2017-05-18
Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17
John Alvén, Fullmäktigeledamot 2017

Annan försäljning
Före december 2015
Omsättning
Namn

WP-biljetter
Registrationday
Kårkamp 1
Lunchbeat
Kårkamp 2
Kårestivalen
Allium
Kårestivalen
märken
Proud Tech
kårestivalen
Kårkamp 3
Regattasöaget
Sjön sjön ocean
race
SåS märken
Här&&Där
F1 röj pub
ARKAD
invigning

Datum

Total

Kort

2015-08-19 61 100,00 kr
2015-08-20 8 599,00 kr
2015-09-01 9 648,00 kr
2015-09-07 6 820,00 kr
2015-09-08 7 220,00 kr
2015-09-10

Kontant

61 100,00 kr
8 599,00 kr
9 648,00 kr
6 820,00 kr 7 220,00 kr

Antal event
Diff

- kr
49,00 kr
150,00 kr
40,00 kr

ABS(Diff) Felinslag, ören

- kr
49,00 kr
- kr
150,00 kr
40,00 kr

21

0

1
1
1
1
1

9 665,00 kr

9 665,00 kr

-

kr

1

2015-09-10 11 854,00 kr

11 854,00 kr

-

kr

1

2015-09-10
2015-09-15
2015-09-23

3 035,00 kr
2 120,00 kr
8 220,00 kr

3 035,00 kr
2 120,00 kr
8 220,00 kr

-

kr
kr
kr

1
1
1

2015-10-09
2015-10-16
2015-10-31
2015-11-04

2 630,00 kr
2 180,00 kr
2 475,00 kr
8 684,20 kr

825,00 kr
4 025,00 kr

2 630,00 kr
2 180,00 kr
1 650,00 kr
7 035,00 kr

20,00 kr
2 375,80 kr

- kr
- kr
20,00 kr
2 375,80 kr

1
1
1
1

2015-11-10

3 910,00 kr

2 475,00 kr

1 685,00 kr

250,00 kr

250,00 kr

F1 röj
biljettförsäljning 2015-11-17

600,00 kr

F1 röj
biljettförsäljning
SåS eftersläpp
SåS
FIFA
TackU julbord
Danssittning

2015-11-20
2015-11-21
2015-11-21
2015-12-01
2015-12-09
2015-12-11

1 720,00 kr
7 328,70 kr
8 952,45 kr
796,65 kr
2 170,40 kr
1 800,00 kr

600,00 kr

1 060,00 kr

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 720,00 kr
8 050,00 kr
8 916,00 kr 861,00 kr
1 110,00 kr 1 800,00 kr

-

721,30 kr
36,45 kr
64,35 kr
0,40 kr

1

1

kr

- kr
721,30 kr
36,45 kr
64,35 kr
0,40 kr
- kr

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

13 (23)

STYRELSEHANDLING
Motion angående iZettle
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Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17
John Alvén, Fullmäktigeledamot 2017

dec 15 - bara iZettle
Omsättning
Namn

Datum

Total

WP Biljettförsäljning 2016-08-16 69 560,00 kr
Registration day
2016-08-18 12 480,00 kr
Kårkamp märken 2016-08-30 6 050,00 kr
Kårkamp
2016-08-30 14 050,00 kr
Lunchbeat
2016-09-05 8 660,00 kr

Kort

Kontant

6 800,00 kr
3 810,00 kr
1 770,00 kr
2 600,00 kr
2 290,00 kr

62 760,00 kr
8 670,00 kr
4 280,00 kr
6 792,00 kr
6 370,00 kr

2016-09-06

4 415,00 kr

Kårkamp

2016-09-06

3 820,00 kr

Kårkamp
Märquespicknick
Märquespicknick

2016-09-06 5 000,00 kr
2016-09-08 9 361,00 kr
2016-09-08 12 705,94 kr

Nollelördag
Kårkamp
Kårkamp

2016-09-09
2016-09-10
2016-09-13
2016-09-13

180,00 kr
5 820,00 kr
5 640,00 kr
4 450,00 kr

1 710,00 kr
2 825,00 kr

ING-kamp

2016-09-14

270,00 kr

270,00 kr

SALAS märkesförsäljning
2016-10-01

5 204,00 kr

WP Biljettförsäljning 2016-01-11
Välkomstsittning
2016-01-12
Registration day
2016-01-12
WP Biljettförsäljning 2016-01-13
Biljettförsäljning HintInt
2016-01-21
Studiekväll
2016-01-26
Studiekväll speakup days
2016-02-05
Mace betala för en massa
2016-02-10
biljetter
Studiekväll
2016-02-16
Styrelsepub
2016-02-14
Oxfordsittning
2016-03-15
Proud tech märkesförsäljning
2016-05-16

35 300,00 kr
13 200,00 kr
2 600,00 kr
7 000,00 kr
15 600,00 kr
580,00 kr
4 975,00 kr
4 400,00 kr
480,00 kr
2 200,00 kr
4 575,00 kr
150,00 kr

1 295,00 kr

1 295,00 kr

1

60,00 kr

60,00 kr

1

3 805,00 kr - 1 195,00 kr
9 361,00 kr
- kr
8 470,00 kr

1 195,00 kr
- kr
- kr

1
1
1

-

180,00 kr
5 806,00 kr 3 930,00 kr
1 625,00 kr -

14,00 kr
- kr
10,00 kr

5 204,00 kr

5 700,00 kr
315,00 kr
2 955,00 kr

2 200,00 kr
3 425,00 kr
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- kr
64,70 kr
45,00 kr
7 258,00 kr
400,00 kr

3 820,00 kr

4 350,00 kr

ABS(Diff) Felinslag, ören

- kr
64,70 kr
45,00 kr
7 258,00 kr
400,00 kr

4 415,00 kr

4 235,94 kr

Antal event
Diff

35 300,00 kr
8 850,00 kr
2 720,00 kr
7 000,00 kr
9 900,00 kr
315,00 kr
2 025,00 kr
4 400,00 kr
480,00 kr
1 375,00 kr
150,00 kr

120,00 kr

50,00 kr
5,00 kr
- kr
- kr
225,00 kr

1
1
1
1
1

1

1

- kr
14,00 kr
- kr
10,00 kr

1
1
1
1

-

kr

1

-

kr

1

- kr
- kr
120,00 kr
- kr
- kr
50,00 kr
5,00 kr
- kr
- kr
- kr
225,00 kr

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Motion angående iZettle
Kårhuset Lund, 2017-05-18
Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17
John Alvén, Fullmäktigeledamot 2017

bara iZettle
Omsättning
Namn

Datum

Total

Antal event

Kort

Kontant

Diff

ABS(Diff) Felinslag, ören

Råbiffen
2017-02-09 6 135,00 kr
Puben Puben tack 2017-01-27 2 245,00 kr
TackU Brunch
2017-01-22
445,00 kr
Matförsäljning Registration
2017-01-11
day
4 100,00 kr
Biljettförsäljning WP 2017-01-10 35 400,00 kr

5 105,00 kr
2 245,00 kr
440,00 kr
1 260,00 kr
9 100,00 kr

1 030,00 kr
- kr
5,00 kr
2 840,00 kr
25 800,00 kr

- kr
- kr
- kr
- kr
500,00 kr

- kr
- kr
- kr
- kr
500,00 kr

TackU Julbord

50,00 kr

1
1

2016-12-01

3 890,00 kr

3 460,00 kr

430,00 kr - 50,00 kr

F1 Röj Lördag tävling
2016-11-26

5 430,00 kr

4 990,00 kr

622,00 kr

182,00 kr

182,00 kr

ARKAD invigning 2016-11-15
F1 röj biljettförsäljning
2016-11-10
Fi röj biljettförsäljning2016-11-09

2 768,40 kr
140,00 kr
560,00 kr

2 360,00 kr
140,00 kr
560,00 kr

565,00 kr
- kr
- kr

156,60 kr
- kr
- kr

156,60 kr
- kr
- kr

Här&&Där
TackU Förfest
Vinprovning
Skiphtesgasque

5 999,00 kr
595,00 kr
6 745,00 kr
6 699,00 kr

5 265,00 kr
570,00 kr
6 745,00 kr
6 444,00 kr

1 180,00 kr
25,00 kr

446,00 kr
- kr
- kr
- kr

446,00 kr
- kr
- kr
- kr

2016-10-29
2016-10-29
2016-10-21
2017-03-18
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0
0
0

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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Motion angående iZettle
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Bilaga 2, Enkät till funktionärerna
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STYRELSEHANDLING
Motion angående personer utan
sektionstillhörighet
Kårhuset Lund, 2017-05-18
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Motion angående personer utan
sektionstillhörighet
Bakgrund
Ibland händer det att personer inte tilldelas någon sektionstillhörighet när de går med i
Teknologkåren. Oftast gäller detta utbytesstudenterna. Inför att sektionsbidraget ska betalas
ut måste dessa tilldelas en sektionstillhörighet vilket Kårstyrelsen fattar beslut om.
I tabellen nedan presenteras de studenter som inte har någon sektionstillhörighet, vad för
information jag hittat om dem samt mitt förslag på vilken sektion de bör tillhöra. För tre av
personerna hade vi deras programkod registrerad i vårt medlemssystem. För övriga kollade
jag den informationen som Head of International Introduction gav mig i början av
vårterminen.
901105xxxx
930504xxxx
910112xxxx
950327xxxx
941124xxxx
970417xxxx
950903xxxx
951124xxxx
930423xxxx
930516xxxx
940516xxxx
960715xxxx
960102xxxx

Programkod/dyl info
TGHLI, Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
XAESP,
XAESP
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction
Information från Head of International Introduction

Sektionsförslag
K
W
W
I
K
M
E
E
I
A
A
K
K

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Kårstyrelsen tilldelar personerna ovan sektionen enligt förslaget ovan

I Medlemshanteringens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN
Generalsekreterare 16/17
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DISKUSSIONSUNDERLAG
REMISS KARNEVALENS VÄRDEGRUND
Kårhuset Lund, 2017-05-16
Tim Djärf, Huvudansvarig för utbildningsfrågor

Remiss karnevalen värdegrund
Karnevalen har skickat sin värdegrund ut till huvudmännen på remiss, styrelsen bör därför
diskutera Teknologkårens ställningstagande i frågan.
Sista datum för svar är den 29/5 klockan 12.00.
Remissvaret och frågor bör skickas till karnevalskommittén.

I kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Huvudansvarig för utbildningsfrågor 16/17
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Lundakarnevalens huvudmän
Övriga för kännedom

Remiss:
Lundakarnevalens värdegrund
1 Introduktion
Värdegrunden för Lundakarnevalen 2018 är tänkt som ett av de grundläggande policydokument som
kommittén, ledningsgrupper och i viss utsträckning även karnevalister kan använda som verktyg och stöd i
karnevalsarbetet. Då karnevalen är en mångfacetterad och stor organisation är det viktigt att alla parter har
en gemensam grund att vila på och styra utifrån. Det är därför väsentligt att den är välgenomtänkt, och att de
nuvarande delarna som utgör karnevalen i dagsläget är överens och bekväma med orden, dess mening och
värdegrundens utformning.
Kommittén har arbetat med Lundakarnevalens värdegrund sedan mitten av mars. Arbetet har genomförts i
såväl kortare pass under kommitténs veckovisa möten som under längre pass under helger. Processen har
grundats i diskussioner kring vad Lundakarnevalen är och inte är och har genomförts i både mindre grupper
och i helgrupp. Arbetet har mynnat ut i ett antal värdeord, på vilka karnevalsorganets synpunkter nu önskas.
Till varje ord finns en bakomliggande tanke, vilken också beskriv nedan. Vidare har värdeorden organiserats
som en helhet, på vilken synpunkter också önskas. Synpunkterna får gärna utgå ifrån frågeställningarna
nedan, men det är inte ett krav.
-

Är det något värdeord som är mindre bra?
Är det något värdeord vars bakomliggande tanke är mindre bra?
Hur fungerar metaforen som är värdegrundens helhet?
Är något värdeord mindre bra placerat i helhetsbilden?
Finns det någon aspekt som saknas och borde finnas med i värdegrunden?

Svar skickas till jacob.karlsson@lundakarnevalen.se senast den 29/5 klockan 12:00.

Lundakarnevalens huvudmän
Övriga för kännedom

2 Värdeord
2.1 Värdeord där kommittén är överens
Hållbarhet
Karnevalen ska präglas av hänsyn och respekt för att traditionen ska kunna finnas även i framtiden; det
innebär hänsyn till ekonomi, miljö och inte minst människor. Karnevalister ska orka och känna glädje hela
karnevalen ut!
Glädje
Karnevalen ska roa andra genom att roa sig själv - vi vill sprida glädje till alla karnevalister som engagerar sig
och till alla besökare/utomstående som kommer i kontakt med karnevalen.
Engagemang
Engagemang är viljan att arbeta hårt, ta ansvar och därmed möjliggöra Lundakarnevalen.
Finess
Finess är att ta sig an både stora och små uppgifter och utmaningar med nytänkande idéer och kreativa
lösningar som överraskar. Snits helt enkelt!
Humor
Gör det roligt när du kan! Med humor blir karnevalisternas arbete enklare och med humoristiskt innehåll får
Lundakarnevalen besökare att njuta och skratta.
Öppenhet
Öppenhet genomsyrar Lundakarnevalen i alla instanser. Öppenhet handlar om tydlig kommunikation,
tillgängligt ledarskap, öppenhet för olika människor och mottaglighet för nya idéer och sätt att göra saker på.
Gemenskap
Vi vill att alla ska uppleva att vi har ett gemensamt mål vi strävar efter att uppfylla. Vi uppfyller målet genom
samarbete i större och mindre formationer där alla ska känna både trygghet och glädje att tillsammans vara
viktiga kugghjul i karnevalsmaskinen.

2.2 Värdeord där kommittén ej är överens
Jämlikhet
Jämlikhet är grundprincipen att varje karnevalist och besökare ska bli bemötta och behandlade utifrån lika
villkor.
Studentikost
Att vara studentikos handlar om att inte ta sig själv på för stort allvar, att njuta av gamla traditioner och
samtidigt vara nytänkande, ifrågasättande och att skapa egna nya traditioner, med en finurligt humoristisk
touch!

Lundakarnevalens huvudmän
Övriga för kännedom

3. Helhetsbild
Kommittén tycker att en helhetsbild för värdeorden är önskvärd då det gör
värdegrunden lättare att kommunicera inom organisationen och även visar hur
värdeorden förhåller sig till varandra. För att på ett enkelt och karnevalistiskt sätt
beskriva hur orden förhåller sig till varandra och genomsyrar organisationen har vi valt att bygga en cykel av
värdeorden. En cykel är i Lund förknippad med studenter och studentlivet, och då karnevalen är ett
arrangemang av studenter kändes denna cykel som passande metafor.

Figur 1: Värdegrundscykeln version 1, med de ord som kommittén är överens om
Hjulen
Oumbärliga för att det hela ska rulla, utgör grunden och navet i karnevalen.
“Karnevalen vilar på gemenskap och öppenhet, det är det som gör att vi kan rulla.”
Pedaler
Kraften som driver lundakarnevalen framåt och driver på farten, eller saktar ner den när det blir för lite.
“Engagemang är det som driver på och ger fart, där finner vi styrkan och kraften att driva på.”
Ramen
Ramen är cykelns stomme som sätter ramarna för karnevalen.
“Hållbarhet är det som sätter ramarna för vad vi kan göra, som ser till att karnevalen hålls ihop.”
Sadeln
En skön sadel gör att man orkar cykla länge.
“Vi sitter stadigt på en skön sadel av glädje som gör att vi orkar länge trots skumpiga kullerstensvägar.”

Lundakarnevalens huvudmän
Övriga för kännedom

Styret
Bestämmer om vi drar åt ena eller andra hållet. Hjälper till att bestämma riktningen.
Hjälper oss navigera. Här kan vi styra när vi vill bromsa farten eller växla upp.

Figur 2: Värdegrundscykeln version 2, inklusive ord som kommittén inte är överens om

STYRELSEHANDLING
MOTION ANGÅENDE INTERNT
ARBETSDOKUMENT FÖR VAL TILL FM
Kårhuset Lund, 2017-05-16
Jacob Karsson, Styrelseledamot 16/17

Motion angående Internt arbetsdokument
för val till Fullmäktige
Bakgrund
Enligt verksamhetsplanens 5.2 åligger det Kårstyrelsen att långsiktigt verka för en ökning av
valdeltagandet i Fullmäktigevalet. Verksamhetsplansgruppen avser verkställa det genom ett
dokument med relativt praktiska aspekter att ta hänsyn till vid genomförandet av valet.
Dokumentets bakomliggande tanke är att säkerställa valprocessens fundamentala delar och
undvika ett bristfälligt förfarande, vilket har identifierats som den bakomliggande
anledningen för lågt deltagande i valet till Fullmäktige 2016. Dokumentet har varit på remiss
till heltidare och styrelse. Remissvar, med svar, finnes bifogat till motionen.

Förslag
Således yrkar jag
att

styrelsen fastslår det interna arbetsdokumentet för val till Fullmäktige.

I VP-gruppens tjänst,

JACOB KARLSSON
Styrelseledamot 16/17

PS. Har ni förresten tänkt på hur många saker som förkortas FM?
Jag menar, kolla bara: https://en.wikipedia.org/wiki/FM D.S.
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INTERNT ARBETSDOKUMENT
VAL TILL FULLMÄKTIGE
Kårhuset Lund, 2017-04-25

Internt arbetsdokument för val till
Fullmäktige
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Det här arbetsdokumentet beskriver en grundläggande struktur för genomförande av val till
Fullmäktige.

1.2.

Syfte

Syftet med arbetsdokumentet för val till Fullmäktige är att uppställa en grundläggande
struktur för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas val till Fullmäktige. Dokumentet
eftersträvar även att säkerställa kontinuitet och att samtliga moment genomförs.

1.3.

Historik

Utkast färdigställt av: VP-grupp 5.2 16/17
Ursprungligen antagen enligt beslut:
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):
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INTERNT ARBETSDOKUMENT
VAL TILL FULLMÄKTIGE
Kårhuset Lund, 2017-04-25

2.

Introduktion

Målsättningen med genomförande av FM-val har brutits ned i två huvudsakliga syften:
1. Säkerställa att FM-valet genomförs korrekt och ger tillfredsställande nivå på
deltagande
2. Säkerställa kvaliteten deltagande i FM-valet
a. Insikt i Fullmäktiges arbete
b. Insikt i Valnämndens arbete
c. Insikt i hur systemet fungerar

3.

Tidsplan

3.1.

Vårtermin

3.1.1. Rekrytering
Under vårterminen är det av stor vikt att Valnämnden rekryteras och introduceras till sitt
uppdrag. Samtliga ledamöter, sektionsvalda, centralt valda ledamöter, talman och inspektor
bör kallas till ett introduktionsmöte. Påminn speciellt sektionsstyrelser att det är sektionens
skyldighet att tillsätta ledamöter

3.2.

Hösttermin

3.2.1. Inför kandiderings- och nomineringsperiod
Förslag på tidsplan att klubbas av Styrelsen senast 30 september
Enligt stadgan ska Styrelsen fastställa tidsplan för valet till Fullmäktige senast den 30
september. En tidsplan bör innehålla förslag på datum för följande:
- Delgivande av datum för upptagande av röstlängd
- Utlysa val
- Upptagande av röstlängd
- Kandideringsperiod
- Valperiod
- Offentliggöra resultat
Hemsida
När marknadsföringsarbetet inför valet till Fullmäktige inleds är det av stor vikt att hemsidan
är uppdaterad. Hemsidan kommer under valprocessen användas i flera olika syften. I det här
stadiet främst för att informera, snarare än de framtida mer interaktiva funktionerna.
Kontakta sektionsstyrelser
Under valet till Fullmäktige fyller sektionsstyrelserna en viktig funktion i form av stöd i
marknadsföring och informationsspridning på sektionerna. Det är därför viktigt att
säkerställa att dessa är underförstådda med valprocessen. Vidare brukar det under
sektionernas höstterminsmöten ges möjlighet att från kårcentralt håll att informera. Här kan
det vara aktuellt att informera om valet till Fullmäktige. Hos en del sektioner avsätts så
mycket tid att sektionsmedlemmar ges möjlighet att genomföra votering under själva mötet.
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Kontakta Informationsansvarig rörande marknadsföring
Under den omfattande marknadsföringskampanj som valet till Fullmäktige innebär är det
viktigt att Valnämnden koordinerar sitt arbete med Informationsansvarig. Av denna
anledning kan det vara aktuellt att tidigt föra en dialog kring förväntningar på
marknadsföringsarbetet. Inte endast för den generella marknadsföringen, men också för
framtida fotografering av kandidater, vilket underlättar marknadsföring av kandidater och
valperioden.
Kontakta Generalsekreterare rörande upptagande av röstlängd
Röstlängden upptas ur medlemssystemet. Generalsekreteraren genomför upptagandet.
Förankra datum för upptagande av röstlängd i god tid.
Tävlingar
Genomgående under FM-valet har tävlingar av olika slag visat sig vara en effektiv metod för
att öka antalet nominerade samt valdeltagande. För kandideringsperioden kan de vara av
typen att den som nominerar någon som kandiderar vinner något, medans det för
valperioden kan vara centrerat kring att den sektion som har högt valdeltagande vinner.
Gemensamt för båda är att det är effektivt att kontinuerligt publicera statistik över antal
kandidater/röstdeltagande per sektion.
3.2.2. Kandideringsperiod
Marknadsföring
Under kandideringsperioden marknadsförs möjligheten att kandidera till Fullmäktige.
Lämpliga kanaler att involvera är Kårnytt, Facebook, hemsida och TV-skärmar på campus.
Fysisk marknadsföring är av stor vikt. Här är det en god idé att involvera heltidare och
styrelse. Hemsidan används som specificerat under tidigare avsnitt.
3.2.3. Period mellan kandidatur och val
Kontrollera att kandidater avser kandidera
Under kandideringsperioden händer det att personer hinner ångra sig och dra tillbaka sin
kandidatur till Fullmäktige. Därför kan det under tiden mellan kandiderings- och valperiod
vara aktuellt att återkoppla och bekräfta kandidaturer.
Se till att hemsidan fungerar och är uppdaterad
Information som kandidater skickat in ska i detta stadie publiceras på hemsidan. Denna
kompletteras med fördel med fotografier på kandidaterna.
3.2.4. Valperiod
Fysisk vallokal
Enligt stadgan fordras det under delar av valperioden en fysisk vallokal. Detta löses ofta
genom deltagande vid ARKAD. Likt tidigare involveras med fördel heltidare och styrelse.
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Hemsida
Under valperioden används hemsidan för FM-val till voteringen. För detta är det en god idé
att ha fortsatt kontakt med Informationsansvarig och i förlängningen DSG om det för
tillfället använda systemet behöver förändras.
3.2.5. Efter valet

Efter att valet genomförts återstår främst två aktiviteter.
- Anslående av resultat
- Överlämning
o Kandidater
Kontaktuppgifter till valda ledamöter och suppleanter lämnas till Talman
och Generalsekreterare.
o Dokumentation
Utvärdering av FM-valet samt testamente sammanställs.
o Pris
Eventuella priser delas ut.
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Inkommet remissvar

Kommentar

Åtgärd

Då jag arbetade mycket med valsidan under 2016 så tycker jag att det på något vis bör
förtydligas hur valsidan ska användas. Vem ansvarar för rösträkning och liknande? Iom
att sättet för rösträkning är definierat i stadgarna så krävs det att det finns ett digitalt
system för rösträkning, men det är inte garanterat att man har ett som fungerar. Det
känns inte så långsiktigt att lägga valsystemet på DSG, jag har dock inget jättekonkret
1 förslag på hur man borde dokumentet annorlunda. Tycker annars att förslaget ser bra ut.

Vi anser att Valnämndens ordförande är ansvarig, vilket
vi också utläser styrdokumenten säga. Systemmässigt
får det nog ligga på DSG eller bra kodare. Vi tänker att
det får vara upp till Valnämändens ordförande att hitta
en sådan snitsare.

Ingen

Vad är ett internt arbetsdokument? Hur håller vi reda på dessa? Var ska de sparas etc?
Är negativ till en okänd dokumentstyp utan mer förklaring. Lathund kanske är ett bättre
2 ord?

Vi är ganska likgiltiga till namn. Sparas i mappstruktur.
Förs vidare i Valnämndsöverlämning. GS har koll som
del av sitt åliggande att vara Valnämnden behjälplig.
Kan vara en speciell poäng då Valnämndsordförande
historiskt har varit lite knepiga att hitta.

Ingen

Lägger till GS under
Låter rimligt. Däremot jobbar nog KO & GS så pass nära 3.2.5's första punkt i
Vill under sista kapitlet efter valet förtydligare att de måste lämna över kontaktuppgifter på att det räcker med en av dem. Givet GS ansvar i att vara andra övergripande
3 valda ledamöter och suppleanter till KO, GS och Talman.
Valnämnden behjälplig känns det naturligt.
punkten

4 Tycker dokumentet ser bra ut! Bra jobbat!

Tack!

Ingen

Kan inte hitta något jag vill ändra, ser välarbetat ut. Kanske har missat något men det är
5 min känsla! Bra jobb!

Tack!

Ingen

6 Jag har inga mer kommentarer. Nice jobbat :)

Tack!

Ingen

MOTION TILLÄGG RIKTLINJE
TEKNOLOGKÅRENS BILAR
Kämnärsrätten Lund, 2016-12-02
Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17

Motion Tillägg Riktlinje Teknologkårens
bilar
Bakgrund
Vid ett par tillfällen har jag eller någon av heltidarna fått jaga tillbaka Rulles nycklar. Under
perioden när vi enbart hade en nyckel, pga verkstadsbesök, gick det så långt att Lovisa inte
kunde utföra sitt planerade arbete då nyckeln inte var tillbaka från dagen innan. Då det inte
finns något i riktlinjen om vad som händer vid försening tog jag, My och Agnes ett
gemensamt beslut om att debitera en liten summa per timme de inte lämnat in nyckeln. Detta
resulterade i 50kr/timme gånger 18 timmar som nyckeln var försenad.

Förslag
För att slippa ta sådana beslut vid icke inkommen nyckel bör detta läggas till i riktlinjen
Därför yrkar jag på
att

Under 2.4 Nycklar i Riktlinje för Teknologkårens bilar lägga till stycket.
”Nyckeln skall lämnas tillbaka direkt vid återlämnandet av Rulle. Om bilen
lämnas tillbaka efter kontorstid skall nyckeln lämnas tillbaka direkt följande
morgon. Vid bokning på helgen skall överenskommelse ske med Rullechefen
om återlämning av nyckeln. Undantag från ovanstående kan göras av
Rullechefen eller Pedellen. Om inte återlämnande sker enligt ovanstående
debiteras brukaren 50kr/tim från när bilen återlämnades.”

I styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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