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Kårhuset Lund, 2017-04-28
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

§4

Fullmäktige förslås välja Linus Hammarlund till mötesordförande.

§6

Fullmäktige föreslås ge en veckas tid för att färdigställa protokollet samt en
vecka för justering av protokollet. Med andra ord föreslås protokollet vara
färdigskrivet senast 2017-05-15 samt färdigjusterat senast 2017-05-22.

§7

Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en lista som skickas
runt.

§9

Protokoll som inväntar underskrifter: FM5+i/2016, FM6/2016, FM4/2017
Fullmäktige föreslås lägga bifogade mötesprotokoll till handlingarna.

§ 11 a)

Rapporten kommer att föredras muntligt.

§ 11 e)

Inga rapporter föreligger.

§ 12

Inga delegationsbeslut föreligger.

§ 14

Fyllnadsval av vakanta poster från FM3 kommer att ske. Valberedningen
anslår sina nomineringar nästkommande vecka.
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Kvartalsrapport 2016-07-01 – 2017-03-31
Kårhuset Lund, 2017-04-25
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Sammanfattning

I egenskap av Generalsekreterare har jag plockat fram kvartalsrapporten för de tre första
kvartalen för verksamhetsåret 1617. Underlaget till rapporten hämtades från Fortnox den 6:e
och 7:e april och avser perioden 2016-07-01 till 2017-03-31 samt återfinns i bilaga nr. 1.
I Fel! Hittar inte referenskälla. ser ni utfallet i de första kolumnerna jämfört med budgeten
för hela året i kolumnerna till höger. Notera att i denna tabell har korrigeringar gjorts för
32 270 kr som råkat bokföras utan resultatenhet (de syns alltså inte när jag tagit ut
resultatrapporter för våra resultatenheter).
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Kvartalsrapport 2016-07-01 – 2017-03-31
Kårhuset Lund, 2017-04-25
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Teknologkåren vid LTH Rambudget
KostnadställeBeteckning

Administration & ekonomihantering

Rambudget 16/17

Utfall 3:e kvartalet 16/17
Intäkter

Kostnader

Intäkter

Resultat

Kostnader

Intäkter

Resultat

Kostnader

Intäkter

Resultat

Kostnader

Resultat

ADM01

Administration - Allmänt

50 232 kr

696 009 kr -

645 777 kr

60 000 kr

895 566 kr -

835 566 kr

189 789 kr

ADM02

Heltidare

89 045 kr

2 053 552 kr -

1 964 507 kr

135 000 kr

2 849 890 kr -

2 714 890 kr

750 383 kr

ADM03

Kansli

428 134 kr -

428 134 kr

Resultat Adm & ekonomi

-

3 038 418 kr

Intäkter

Arkivutskottet
ARK01

Arkivutskottet

Kostnader
300 kr

Resultat

Intäkter

Näringsliv & Arbetsmarknadsutskottet
ARM01

TLTH Näringsliv

381 kr

-

381 kr

ARM02

TLTH Näringsliv - Annonser

ARM03

TLTH Näringsliv - Evenemang

ARM10

ARKAD - Allmänt

ARM11

ARKAD - Mässa/Logistik

ARM12

ARKAD - PR & Marknadsföring

ARM13

Kostnader

kr

Intäkter

681 kr -

Resultat Arkivutskottet

-

Resultat

554 740 kr -

554 740 kr

126 606 kr

-

4 105 196 kr

1 066 778 kr

Kostnader
-

kr

Intäkter

Resultat

7 100 kr -

7 100 kr

6 719 kr

-

7 100 kr

6 719 kr

51 870 kr -

51 870 kr

45 484 kr

Kostnader
-

kr

Resultat

6 386 kr -

6 386 kr

95 390 kr

674 kr

94 716 kr

87 500 kr

2 000 kr

85 500 kr

500 590 kr

174 015 kr

326 575 kr

640 000 kr

197 000 kr

443 000 kr

3 847 436 kr

149 424 kr

3 698 012 kr

3 675 025 kr

174 650 kr

3 500 375 kr

601 200 kr

553 551 kr

47 649 kr

630 000 kr

786 000 kr -

156 000 kr

-

kr

243 400 kr -

243 400 kr

2 461 kr

281 182 kr -

278 721 kr

ARKAD - Företag & event

218 678 kr

258 919 kr -

40 241 kr

90 000 kr

160 500 kr -

70 500 kr

ARM14

ARKAD-Gasque

393 200 kr

603 296 kr -

210 096 kr

443 220 kr

599 563 kr -

156 343 kr

ARM15

ARKAD - 40 år

19 554 kr

-

50 000 kr -

19 554 kr -

Intäkter

Fullmäktige
FME01

Fullmäktige

Kostnader
-

kr

Resultat

Intäkter

23 279 kr

-

23 279 kr

Kostnader

FUV01

JFF

-

FUV02

Tackmästeriutskottet

FUV03

Sektionskontakter

-

FUV04

Medaljutskottet

Resultat

Kostnader
-

kr

Intäkter

116 425 kr
197 637 kr
203 649 kr

-

35 321 kr

-

53 753 kr

30 259 kr

50 000 kr

30 446 kr

3 300 762 kr

311 192 kr

Resultat

53 820 kr -

53 820 kr

30 541 kr

-

53 820 kr

30 541 kr

114 856 kr -

69 856 kr

60 363 kr

Kostnader

Resultat

kr

9 493 kr -

9 493 kr

11 629 kr

33 419 kr -

21 790 kr

-

kr

72 800 kr -

72 800 kr

51 010 kr

kr

82 964 kr -

82 964 kr

-

kr

137 350 kr -

137 350 kr

54 386 kr

885 kr

7 920 kr -

7 035 kr

-

kr

11 600 kr -

11 600 kr

4 565 kr

-

121 282 kr

-

291 606 kr

170 324 kr

Resultat Funktionärsvård
Intäkter

Husutskottet

Intäkter

23 279 kr -

Resultat Fullmäktige
Funktionärsvård

kr

3 611 954 kr

Resultat Näringslivsutskottet

9 216 kr
-

Kostnader

Resultat

45 000 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat

HUT01

Husutskottet - Allmänt

66 000 kr

91 474 kr -

25 474 kr

80 000 kr

138 060 kr -

58 060 kr

HUT02

Cornelis

28 200 kr

401 842 kr -

373 642 kr

41 000 kr

16 800 kr

24 200 kr

-

kr

3 948 kr -

HUT04

Datorsupportgruppen

13 400 kr

9 452 kr

Gasquesalen

383 624 kr

87 140 kr

296 484 kr

356 000 kr

183 199 kr

172 801 kr

123 683 kr

HUT06

Lophtet

260 160 kr

246 980 kr

13 181 kr

249 200 kr

183 329 kr

65 871 kr

HUT07

Rulle

85 067 kr

82 339 kr

2 728 kr

67 800 kr

121 160 kr -

53 360 kr

HUT08

Teknikutskottet

76 720 kr

35 174 kr

41 546 kr

165 000 kr

55 000 kr

110 000 kr

-

68 454 kr

HUT10

Kårhusservice

403 515 kr

481 639 kr -

78 124 kr

533 380 kr

535 352 kr -

1 972 kr

-

76 152 kr

-

127 249 kr

246 079 kr

-

373 328 kr

Intäkter

Idrottsutskottet
IDR01

Idrottsutskottet

Kostnader
-

kr

Resultat

Informationsutskottet
INF01

Intäkter

Informationsutskottet

5 250 kr

-

5 250 kr

Kostnader
20 400 kr

Resultat
51 694 kr

-

51 694 kr

Internationell verksamhet

Intäkter

Kostnader
-

kr

Resultat

INT01

Internationella Projekt

160 kr -

INT02

BEST

90 500 kr

47 567 kr

INT03

IAESTE

15 500 kr

14 612 kr

Resultat Internationell verksamhet

kr

56 088 kr

22 875 kr

17 625 kr

-

22 875 kr

17 625 kr

Resultat

97 350 kr -

64 350 kr

12 656 kr

-

64 350 kr

12 656 kr

Kostnader
-

52 690 kr

Resultat

Kostnader
33 000 kr

-

22 875 kr -

Resultat
-

kr

-

42 933 kr

120 000 kr

140 800 kr -

888 kr

25 000 kr

25 000 kr

43 661 kr
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kr

Intäkter
160 kr

13 400 kr -

Kostnader
-

Intäkter

72 094 kr -

Resultat Informationsutskottet

kr

Intäkter

5 250 kr -

Resultat Idrottsutskottet

-

397 842 kr

HUT05

Resultat Husutskottet

3 948 kr

32 586 kr
-

-

kr

-

20 800 kr

160 kr
63 733 kr

kr

888 kr

20 800 kr

64 461 kr
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Kvartalsrapport 2016-07-01 – 2017-03-31
Kårhuset Lund, 2017-04-25
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Aktivitetsutskottet

Intäkter

Kostnader

Resultat

KLU01

Aktivitetsutskottet - Allmänt

52 014 kr

53 671 kr -

KLU02

ET-slasquer

43 455 kr

KLU03

Corneliusbalen

114 118 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat

1 657 kr

35 000 kr

77 050 kr -

82 050 kr

26 403 kr

17 052 kr

178 000 kr

197 600 kr -

19 600 kr

80 393 kr
36 652 kr

5 235 kr

108 884 kr

219 500 kr

226 869 kr -

7 369 kr

116 253 kr
11 575 kr

KLU04

Nyårsbal

400 325 kr

413 873 kr -

13 549 kr

339 850 kr

364 974 kr -

25 124 kr

KLU05

Puben Puben

262 418 kr

227 545 kr

34 873 kr

150 000 kr

153 725 kr -

3 725 kr

KLU06

Sångarstriden

46 060 kr

77 711 kr -

31 651 kr

61 500 kr

87 066 kr -

25 566 kr

KLU07

Proud Tech

2 780 kr

563 kr

2 217 kr

32 500 kr

43 840 kr -

11 340 kr

13 557 kr

KLU08

F1 Röj

429 572 kr

366 771 kr

62 801 kr

491 800 kr

451 299 kr

40 501 kr

22 300 kr

KLU09

Danskurserna

61 170 kr

36 818 kr

24 352 kr

98 800 kr

95 920 kr

2 880 kr

21 472 kr

KLU10

Projekt

110 334 kr

105 919 kr

4 415 kr

-

KLU31

Uthyrningsverksamhet

243 566 kr

223 793 kr

19 773 kr

209 000 kr

181 994 kr

INT04

Welcome Party

202 211 kr

87 170 kr

115 041 kr

216 000 kr

132 040 kr

Resultat Aktivitetsutskottet
Intäkter
Allmäna kostnader

Kostnader
-

kr

Intäkter

Löner
Sektionsanställda

Resultat
27 486 kr

-

27 486 kr

Kostnader

192 052 kr

Resultat

180 682 kr

Intäkter

Medlemshantering

Kostnader
-

kr

Nollningen

Intäkter

NOL01

Nollning allmänt

NOL02

Kårestivalen (märkesmålningen)

NOL03

Nollelördagen

NOL04

Regattan

NOL05

Regattabalen

NOL06

S-festen

NOL07

Kårkamper

NOL08

Internationell HT-nollning

NOL09

Internationell VT-nollning

-

63 522 kr

Kostnader

83 529 kr

Resultat

249 146 kr

1 620 kr
1 620 kr

Resultat

76 740 kr -

76 740 kr

13 218 kr

-

76 740 kr

13 218 kr

Kostnader

Resultat
97 225 kr

11 344 kr

-

kr

12 700 kr -

12 700 kr

1 356 kr

22 023 kr -

22 023 kr

-

kr

23 700 kr -

23 700 kr

1 677 kr

-

77 650 kr

kr

20 500 kr -

17 590 kr -

17 590 kr

-

20 500 kr

2 910 kr

84 467 kr

61 356 kr

23 111 kr

100 000 kr

91 342 kr

8 658 kr

14 453 kr

114 855 kr

87 408 kr

27 447 kr

130 000 kr

103 942 kr

26 058 kr

17 370 kr -

1 228 kr

25 500 kr

20 750 kr

4 750 kr

kr

4 422 kr -

4 422 kr

-

kr

32 910 kr

43 198 kr -

10 288 kr

-

kr

-

191 211 kr

16 142 kr
-

Kostnader

1 272 350 kr

Resultat

463 092 kr

Intäkter

809 258 kr

-

Intäkter

Kostnader
-

kr

kr

Intäkter

Utbildningsutskottet

-

27 435 kr

Intäkter

-

58 969 kr

Resultat

Intäkter

123 698 kr -

86 023 kr

-

86 023 kr

Kostnader

Resultat
7 892 kr

-

7 892 kr

10 229 641 kr

988 704 kr

kr

12 418 571 kr

1 398 600 kr

-

589 342 kr

1 398 600 kr

-

589 342 kr

9 712 kr

Resultat

64 800 kr -

54 800 kr

27 365 kr

-

54 800 kr

27 365 kr

Resultat

82 800 kr -

82 800 kr

23 831 kr

-

82 800 kr

23 831 kr

Resultat

189 558 kr -

119 558 kr

33 535 kr

-

119 558 kr

33 535 kr

Kostnader
-

56 552 kr

Resultat

687 500 kr

Kostnader
70 000 kr

Intäkter

7 892 kr -

Resultat Valnämnden

kr

-

20 000 kr
134 659 kr

Kostnader
-

4 422 kr

kr

-

Kostnader
10 000 kr

Intäkter
58 969 kr

Kostnader

11 218 345 kr

Resultat

58 969 kr -

Kostnader
37 675 kr

Intäkter
27 435 kr

Kostnader
-

Resultat

27 435 kr -

5 978 kr

-

-

20 000 kr -

Kostnader

2 086 100 kr

1 389 kr
-

kr

809 258 kr

Intäkter

Valnämnden

9 750 kr
9 750 kr

25 885 kr -

Resultat Utbildningsutskottet

Totalt

83 529 kr

111 015 kr

14 541 kr

Reftec

Utbildningsutskottet

VAL01

111 015 kr

-

327 225 kr -

Resultat Reftec

UTB01

362 978 kr

230 000 kr

Pålsjö Ängsblad

Reftec

31 081 kr

20 427 kr

174 875 kr

Resultat Pålsjö Ängsblad

REF01

83 960 kr

419 472 kr -

Resultat Övergripande
Pålsjö Ängsblad

Intäkter

7 233 kr

244 598 kr

Intäkter
Bidrag LU

Resultat

kr

4 415 kr
-

Resultat

Kostnader
-

6 085 kr

31 015 kr -

Kostnader

258 896 kr

Intäkter
63 522 kr

Resultat Nollningen
Övergripande

Resultat

63 522 kr -

Resultat Medlemshanteringen

PÄB01

kr

kr

27 006 kr

11 370 kr

Medlemshantering

ÖVG01

-

Kostnader
-

Intäkter
11 370 kr

Resulat Löner

MED01

kr

Intäkter

27 486 kr -

Resultat Kårstyrelsen

LÖN01

-

342 551 kr

Kårstyrelsen
KSY01

kr

38 598 kr
-

Resultat

9 000 kr -

9 000 kr

1 108 kr

-

9 000 kr

1 108 kr

12 638 124 kr -

219 553 kr

1 208 257 kr

Tabell 1 Utfall jämfört med budget
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Kvartalsrapport 2016-07-01 – 2017-03-31
Kårhuset Lund, 2017-04-25
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Kommentarer på resultatenheterna
Nedan följer kommentarer samt grafer på utvalda resultatenheter. De resultatenheter som
inte uppvisar någon större förändring från budget eller när halvårsrapporten sammanställdes
kommenteras inte nedan, även om de avviker från budget. För exakta siffror hänvisas läsaren
till bilaga 1.

Näringslivsutskottet

ARM01-ARM03 som grupp ser ut att göra ett bättre resultat än budgeterat vilket beror på att
både ARM02 och ARM03 når upp till sin budget medans ARM01 har outnyttjade kostnader.
ARM01

TLTH Näringsliv
krKostnader

Resultat

kr(10 000,00)
kr(20 000,00)
Period
kr(30 000,00)

Period fg år
Budget

kr(40 000,00)
kr(50 000,00)
kr(60 000,00)
Figur 1 ARM01

Näringslivsutskottet har inte kunnat utnyttja alla de resor som finns budgeterat för på länga
vägar, vilket gör att de avviker så mycket både jämfört med budget och tidigare år.
Arbetsglädjen har inte heller utnyttjats än men nu när även Startup Fair är färdigt planerar
man att gå på brunch tillsammans.
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Kvartalsrapport 2016-07-01 – 2017-03-31
Kårhuset Lund, 2017-04-25
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

ARM02

TLTH Näringsliv - Annonser

kr120 000,00
kr100 000,00
kr80 000,00
Period

kr60 000,00

Period fg år
kr40 000,00

Budget

kr20 000,00
krIntäkter

Kostnader

Resultat

kr(20 000,00)
Figur 2 ARM02

ARM02 har redan nått sin budget och detta är utan att räkna med faktureringen som gjorts i
samband med Startup Fair.
ARM03

TLTH Näringsliv - Evenemang

kr700 000,00
kr600 000,00
kr500 000,00
kr400 000,00
kr300 000,00

Period

kr200 000,00

Period fg år

kr100 000,00

Budget

krkr(100 000,00)

Intäkter

Kostnader

Resultat

kr(200 000,00)
kr(300 000,00)
Figur 3 ARM03

Vid mars slut hade Sara fakturerat för 500 590 kr på ARM03. Efter Startup Fair är detta uppe
i 588 000 kr och med de sista evenemangen som planerats in för våren kommer man med
största sannolikhet nå upp till de budgeterade 640 000 kr.
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Kvartalsrapport 2016-07-01 – 2017-03-31
Kårhuset Lund, 2017-04-25
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

ARKAD

Summering
Fram tills månadsskiftet mars-april, efter att vissa korrigeringar för fel i bokföringen gjorts,
låg ARKAD på ett resultat på 3 197 050 kr, vilket är 372 918 kr bättre än budget, se Tabell 2.
ARKAD summering

Utfall 3:e kvartalet 16/17
Intäkter

ARM10 ARKAD - Allmänt

Kostnader

Resultat

Rambudget 16/17
Intäkter

Kostnader

3 847 436 kr

149 424 kr

3 698 012 kr

3 675 025 kr

601 200 kr

553 551 kr

47 649 kr

630 000 kr

ARM11 ARKAD - Mässa/Logistik
ARM12 ARKAD - PR & Marknadsföring

3 500 375 kr

197 637 kr

786 000 kr -

156 000 kr

203 649 kr

2 461 kr

281 182 kr -

278 721 kr

kr

243 400 kr -

243 400 kr

ARM13 ARKAD - Företag & event

218 678 kr

258 919 kr -

40 241 kr

90 000 kr

160 500 kr -

70 500 kr

ARM14 ARKAD-Gasque

393 200 kr

603 296 kr -

210 096 kr

443 220 kr

599 563 kr -

156 343 kr

19 554 kr

-

50 000 kr -

ARM15 ARKAD - 40 år

19 554 kr -

Resultat ARKAD

-

Resultat

174 650 kr

kr

3 197 050 kr

-

35 321 kr

-

53 753 kr

30 259 kr

50 000 kr

30 446 kr

2 824 132 kr

372 918 kr

Tabell 2 ARKAD summering

Dock kvarstår en del av ARKADs verksamhet, vi väntar fortfarande på att få ett POnummer från CGI för att kunna fakturera dem och avskrivningen för mässmattan är inte
gjord än, se Tabell 3. Med allt detta inräknat lär ARKAD ha gått ca 210 000 kr bättre än
budgeterat, se Tabell 4.

Kvar i år
Intäkter

Kostnader

Faktura CGI
ARM10

25 000 kr

ARM11

1 550 kr

ARM14

970 kr

Teambuilding

7 900 kr

Koordinatorskickoff

15 600 kr

Mötesmat

2 850 kr

Marknadsföring

20 000 kr

Avskrivning mässmatta

143 000 kr
27 520 kr

189 350 kr

Tabell 3 Det som är kvar av ARKADs verksamhet
Uppskattning av utfall

Resultat ARKAD

Tot. Intäkter Tot. kostnader Resultat
5 090 496 kr

2 055 276 kr

3 035 220 kr

Tot. Intäkter

4 838 245 kr

Budget

Skillnad

Tot. kostnader Resultat
2 014 113 kr

211 088 kr

2 824 132 kr

Tabell 4 Uppskattning av utfall jämfört med budget

Noterbara avvikelser bland resultatenheterna är att ARM12 kommer gå ca 55 000 kr sämre
än budgeterat, vilket beror på att Kårstyrelsen godkände att ARKAD fick trycka sin katalog
trots att den inte låg med i budgeten.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Utav de 50 000 kr som lades på att fira ARKADs 40 års jubileum har bara 19 554 kr
bokförts under ARM15, men som ni kan se har ARM14 gått över sin budget med mer än de
budgetavsteg som godkänts på ?? kr. Detta beror på att de extra satsningar som man gjorde i
samband med jubileumet lades på Gasquen. Nu i efterhand har det inte prioriterats att räkna
ut hur stor del av dekoren och underhållningen mm som borde bokföras om till ARM15.
ARM10

ARKAD - Allmänt

kr4 500 000,00
kr4 000 000,00
kr3 500 000,00
kr3 000 000,00
kr2 500 000,00

Period

kr2 000 000,00

Period fg år

kr1 500 000,00

Budget

kr1 000 000,00
kr500 000,00
krkr(500 000,00)

Intäkter

Kostnader

Resultat

Figur 4 ARM10

3310

Arrangemangsintäkter
ARKAD har dragit in mer än budgeterat. Det var stort söktryck i år så alla
företag som anmält intresse fick inte plats. Dessutom hoppade fyra företag av
efter sista datumet för avanmälan, varav tre betalade sin faktura. Fyra nya
företag kunde tas in i deras ställe; tre st som stod båda dagarna och ett som
stod en halvdag för 17 500 kr.

ARM11

ARKAD – Mässa/Logistik

kr800 000,00
kr600 000,00
kr400 000,00
kr200 000,00

Period

krkr(200 000,00)

Intäkter

kr(400 000,00)

Kostnader

Resultat

Period fg år
Budget

kr(600 000,00)
kr(800 000,00)
kr(1 000 000,00)
Figur 5 ARM11
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Som ni ser ligger resultatet för ARM11 rejält över budget, detta beror på att avskrivningen
för mattan inte bokförts än. När detta väl är gjort kommer resultat bli – 94 200 kr, vilket
fortfarande är 62 800 kr högre än budget.
ARM12

ARKAD – PR & Marknadsföring

kr50 000,00
krIntäkter

Kostnader

Resultat

kr(50 000,00)
kr(100 000,00)

Period
Period fg år

kr(150 000,00)

Budget

kr(200 000,00)
kr(250 000,00)
kr(300 000,00)
kr(350 000,00)
Figur 6 ARM12

6150

Trycksaker
Årets ARKAD-katalog kostade 62 410 kr. Detta var något som inte fanns
med i budgeten men som man fick tillåtelse att trycka iaf.

ARM13

ARKAD – Företag & Event

kr300 000,00
kr200 000,00
kr100 000,00
Period
Period fg år

krIntäkter

Kostnader

Resultat

Budget

kr(100 000,00)
kr(200 000,00)
kr(300 000,00)
Figur 7 ARM13
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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3310

Arrangemang intäkter
Årets ARKAD såg en markant ökning från företagens sida att ha
kontaktsamtal samt att man arrangerade en lunchföreläsning med Sveriges
Ingenjörer för 20 000 kr, två lunchföreläsningar med de två
samarbetspartnerna E.ON och ÅF samt en lunchföreläsning med fem företag
tillsammans. Totalt sett drog man därför in drygt 100 000 kr mer än budget.

ARM14

ARKAD - Gasque

kr600 000,00
kr400 000,00
kr200 000,00
Period

krkr(200 000,00)

Intäkter

Kostnader

Resultat

Period fg år
Budget

kr(400 000,00)
kr(600 000,00)
kr(800 000,00)
Figur 8 ARM14

I år var första gången som ARKAD-gasquen hölls på Färs och Frosta Arena. De har
inneburit att budgeten, som baserades på en ursprunglig offert från Arena Evenamang &
Catering för ett lägre antal sittande än vad som till sist anmälde sig, inte har stämt överens
med verkligheten. Man underskattade även hyreskostnaderna för tekniken som behövdes.
4219

Kostnad övrig dryck
Gästerna kunde under Gasquen själva välja ifall de ville dricka bl a cider eller
öl. I fakturan framgår inte hur alkoholkostnaderna är fördelad mellan de olika
dryckerna och den totala kostnaden för alkohol har därför bokförts på detta
konto. Kostnaden för de alkoholfria dryckespaketen har bokförts under 4211.

4310

Arrangemang kostnader
Eftersom det behövde hyras in mer teknik till Arenan jämfört med vad som
behövs i AF-borgen beviljades ett budgetavsteg på upp till 20 680 kr för
teknik av Kårordföranden och Generalsekreteraren.
Inför ARKAD-gasquen hade man svårt att få ihop jobbare med en ersättning
som höll sig inom ramarna för budgeten. Det gjordes därför ett budgetavsteg
på 2 000 kr för att täcka upp kostnaden för matbiljetter till jobbarna. I
slutendan ledde inte detta till att man fick ihop tillräckligt med jobbare till
Gasquen dagtid så man blev tvungen att hyra in LEX/EX för totalt 9 600 kr.

7230 & 7520 Arvoden/ersättningar och Lagstadgad arbetsgivaravgift
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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En del av underhållningen till Gasquen betalades i form av arvode till de som
framträdde, man har därför gått över dessa budgetposter men det
kompenseras av att man inte når upp till budgeten för 4310 för underhållning.
ARM15

ARKAD – 40 år
krKostnader

Resultat

Period

kr(20 000,00)

Period fg år
kr(40 000,00)

Budget

kr(60 000,00)
Figur 9 ARM15

Fullmäktige

Fullmäktige kommer inte nå budget främst för att inte all arbetsglädje utnyttjas.

Husutskottet

I bokföringen just nu för Husutskottet ser det inte ut att gå så bra, vilket beror på att än så
länge har inte de medel som äskats från fonder bokförts. Ifall dessa räknas in och de
avskrivningar som ska göras får man de siffror som syns i Tabell 5.
Intäkter

Husutskottet
HUT01

Kostnader

Resultat

Intäkter

Kostnader

Resultat

Husutskottet - Allmänt

66 000 kr

91 474 kr -

25 474 kr

80 000 kr

138 060 kr -

58 060 kr

32 586 kr

28 200 kr

2 655 kr

25 545 kr

41 000 kr

16 800 kr

24 200 kr

1 345 kr

13 400 kr -

13 400 kr

9 452 kr

HUT02

Cornelis

HUT04

Datorsupportgruppen

HUT05

Gasquesalen

383 624 kr

168 339 kr

215 285 kr

356 000 kr

183 199 kr

172 801 kr

42 484 kr

HUT06

Lophtet

260 160 kr

221 028 kr

39 132 kr

249 200 kr

183 329 kr

65 871 kr

- 26 739 kr

HUT07

Rulle

140 339 kr -

55 272 kr

67 800 kr

121 160 kr -

53 360 kr

- 1 912 kr

110 000 kr

- 68 454 kr

1 972 kr

- 76 152 kr

158 691 kr
246 079 kr
Tabell 5 Bokföringen av Husutskottet tillsammans med återföring av fonderade medel och
avskrivningar

- 87 389 kr

kr

85 067 kr

HUT08

Teknikutskottet

HUT10

Kårhusservice

Resultat Husutskottet

-

3 948 kr -

3 948 kr

-

kr

76 720 kr

35 174 kr

41 546 kr

165 000 kr

55 000 kr

403 515 kr

481 639 kr -

78 124 kr

533 380 kr

535 352 kr -

Lophtet ser ut att göra ett dåligt resultat eftersom jag ovan inte räknat med pengarna som vi
ska få från Karnevalen. Pengarna lär inte komma in detta verksamhetsår. Vi har fortfarande
inte utnyttjat hela summan, vilket vi förstås vill göra innan vi sammanställer allt och skickar
in underlaget till Karnevalen.
För Rulle kvarstår fortfarande faktureringen från och med december och framåt. Denna
ligger vi lite efter med eftersom vi har inväntat den nya intranätsidan för Rulle vilken också
krävt en del tid för upplärning.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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HUT08 ligger också sämre än budgeterat vilket tidigare nämnts beror på att en del bokförts
under HUT05.
Till sist ligger HUT10 långt ifrån budget. Orsaken till detta är bl a en felaktig löneutbetalning
som skedde i januari vilket vi hoppas kunna komma ikapp med i vår.

Informationsutskottet
kr40 000,00
kr20 000,00
krkr(20 000,00)

Intäkter

Kostnader

Resultat

Period

kr(40 000,00)

Period fg år

kr(60 000,00)

Budget

kr(80 000,00)
kr(100 000,00)
kr(120 000,00)
Figur 10 INF01

Här finns inget särskilt att kommentera.

Aktivitetsutskottet
INT04

Welcome Party

kr250 000,00
kr200 000,00
kr150 000,00
kr100 000,00

Period
Period fg år

kr50 000,00

Budget

krkr(50 000,00)

Intäkter

Kostnader

Resultat

kr(100 000,00)
kr(150 000,00)
Figur 11 INT04
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Welcome Party gör ett bättre resultat än både budget och förra året. Detta beror på att man
haft betydligt lägre kostnader, främst lägre kostnader för PP och hyror.
KLU01

Aktivitetsutskottet – Allmänt

kr150 000,00
kr100 000,00
kr50 000,00
Period

krIntäkter
kr(50 000,00)

Kostnader

Resultat

Period fg år
Budget

kr(100 000,00)
kr(150 000,00)
kr(200 000,00)
Figur 12 KLU01

KLU01 har haft större intäkter än förväntat i form av försäljning av engångsartiklar. Man har
dock inte hunnit utnyttja de två projektkassor som finns än, vilket bl a beror på att de
evenemang man satsat på så som Vinprovningen och Paintballen gick runt av sig själva.
KLU02

ET-slasquer

Så som bokföringen var i slutet av mars ser det ut som om ET-slasquerna gör ett mycket
bättre resultat än budgeterat, men det beror på att vi missat att fakturera hyran för höstens
slasque och inte hunnit fakturera för vårens än.
KLU03

Corneliusbalen

Eftersom inte alla kostnader bokförts än finns det inte så många siffror att visa men med
största sannolikhet kommer balen gå back mer än budgeterat (en grov gissning ligger på
mellan 20 000 och 30 000 kr lägre resultat en budget). Anledningen till detta är att flera av de
rörliga intäkterna och kostnaderna blivit mycket lägre, så som att färre personer kom och att
man var tvungen att stänga baren medan de fasta kostnaderna så som hyra kvarstår.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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KLU04

Nyårsbalen

kr500 000,00
kr400 000,00
kr300 000,00
kr200 000,00
kr100 000,00

Period

kr-

Period fg år

kr(100 000,00)

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget

kr(200 000,00)
kr(300 000,00)
kr(400 000,00)
kr(500 000,00)
Figur 13 KLU04

Nästan allting avseende Nyårsbalens ekonomi är klart, det som kvarstår är att få in bidraget
på 30 000 kr från kommunen för fyrverkerierna och fakturering för porslinet. Med dessa två
inräknat lär Nyårsbalen ha gått 9 000 kr plus, vilket är ca 34 000 kr bättre än budget.
KLU05

Puben Puben

Puben Puben gör ett fortsatt positivt resultat, dock inte fullt så bra som det verkar i tabell 1,
eftersom bokföringen av intäkterna ligger före internfaktureringen av kostnaderna.

Kårstyrelsen

Arbetsglädjen lär utnyttjas som den ska men fortfarande kvarstår en hel del av Styrelse
disponibelt att utnyttjas av det som beviljats.

Nollning

Det finns två saker att kommentera under höstens nollning. Sedan halvårsrapporten har
NOL02 fått en intäkt på 5 000 kr i sponsring från My Academy Sweden, vilket vi missade att
fakturera i höstas. Under PHÖB-helgen gick en marmorskiva sönder för en kostnad av
15 000 kr. Kåren har tagit 5 000 kr av denna kostnaden medan resterande 10 000 har delats
jämnt mellan sektionerna eftersom ingen trädde fram och tog på sig skulden.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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NOL09

VT-nollning

kr40 000,00
kr30 000,00
kr20 000,00
kr10 000,00
krkr(10 000,00)

Intäkter

Kostnader

kr(20 000,00)

Resultat

Period
Period fg år
Budget

kr(30 000,00)
kr(40 000,00)
kr(50 000,00)
kr(60 000,00)
Figur 14 VT-nollning

De var tre stycken som höll i VT-nollningen, vilket konstaterades var för få och man kunde
därför inte utnyttja hela det tillåtna minusresultatet som man hade.

Reftec

I och med att inte alla heltidare blev valda under val-FM har inte tågbiljetterna till
sommarens Reftec-överlämning kunnat köpas men förhoppningsvis skenar inte priserna iväg
allt för mycket och då kommer REF01 följa budgeten väl.

I de Ekonomiska rapporternas tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Generalsekreterare, 16/17
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3.1

Följande avsägelse har inkommit från Agnes Sörliden.
Hejhopp
Jag vill bli entledigad som ledamot i Valnämnden i och med att jag ska sitta i Kårstyrelsen nästa år.

I Fullmäktiges tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17
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5

3.2

Följande avsägelse har inkommit från Patrik Gustafsson.

Hej!
Jag skulle härmed vilja avsäga min plats i fullmäktige på grund av annat
engagemang inom Kåren.
Med vänliga hälsningar,
Patrik Gustafsson

I Fullmäktiges tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Sammanfattning av ändringar i stadga

Noterbart i de styrdokument som började gälla från och med 2017-01-01 är att de
förändrade hela styrelsens sammansättning och sektionens struktur men att de
röstades igenom redan på VT-mötet 2015. De förändringar som röstades igenom
på I-sektionens HT-möte 2017 var sammanfatningsvis:
Stadgar










Uppdatering av reglerna kring hur en hedersmedlem väljs
Införandet av entreprenörskapsutskottet Image i styrdokumenten
Förflyttning av PR-utskottet Image i strukturen till extern Kontakt
Införandet av en Jubileumsansvarig
Ändra från att ha en sångboksförman till att ha två st
Införandet av ett Skattmästeri
Införandet av förtroendevalda världsmästare
Förtydligande kring hur suppleanter till revisorer väljs
Namnsättning av alla nya poster på Sektionen

Motion angående val och nominering av
hedersmedlem
Bakgrund:
I dagsläget ställer Sektionen inga krav på vem eller hur man nominerar till Hedersmedlem. Det är
viktigt att nomineringar till hedersmedlem sker på ett genomtänkt sätt så att man undviker
nomineringar som helt saknar stöd från sektionen och därför faller helt på mötet. Sektionen som
organisation bör i så stor utsträckning som möjligt undvika hedersmedlemsnomineringar som
inte går igenom eftersom de kan försämra relationen mot externa parter. Det finns exempel på
detta från andra sektioner där den som blivit nominerad fått veta att sektionsmötet inte valt
personen. Mötet har rätten att välja vem de vill, men det är viktigt att denna typ av val är
genomtänka och väl förbereda. En enkel lösning på dessa problem är att ställa krav på hur man
nominerar till hedersmedlem.

Motion angående Införande av Innovation i
reglementet
Bakgrund:

4.1

Sedan lite drygt ett år har en entreprenörsskapsgrupp, vid namn Innovation, funnits aktiv på
sektionen. Då verksamheten bedöms vara stabil är det dags att följa praxis och införa gruppen i
reglementet.

Motion angående Införande av Jubileumsansvarig i
reglementet
Bakgrund
Sektionen har firat sitt jubileum två gånger, 2007 och 2012. I nuläget fonderas medel för att
genomföra ett värdigt firande av Sektionens jubileum var femte år. Då budgeten är omfattande
bör valet och existens av jubileumansvarig formaliseras genom att införas i reglementet.

Motion angående antal sångboksförmän
Bakgrund:
I nuläget väljs en sångboksförman på vårterminsmötet. Att agera sångboksförman på egen hand
begränsar möjligheterna till vad man kan göra på en sittning. Det finns större möjligheter till tex
musikframträdanden, sketcher och övriga påhittiga ting då det är två sångboksförmän som håller
i sittningen. Att ha någon att bolla ideer med inför en sittning har jag upplevt som otroligt lärorikt
och bidragit till att sittningarna har blivit mer kreativa. Under HT15-VT16 arbetade jag med att
göra en ny upplaga av sångboken. Under arbetets gång hade det underlättat otroligt mycket att ha
någon att göra detta tillsammans med.

Motion angående Skattmästeri
Bakgrund:
Sektionen har vuxit mycket på senare år. Detta har lett till en ökad omsättning och därmed ökat
arbete för Kassören. Sedan verksamhetsåret 12-13 har antalet verifikationer i princip fördubblats.
Till verksamhetsåret 14-15 infördes posten Vice Kassör vilket underlättade arbetet för Kassören.
Dock finns det fortfarande problem, gamla som nya:
● De administrativa uppgifterna tar väldigt mycket av Kassörens tid vilket lämnar lite utrymme
för strategiskt arbete.
● Bokföringsrutinerna är inte alltid de bästa eller mest effektiva. Det ofta för lång tid att
undersöka hur saker och ting kan förbättras än att fortsätta göra som man brukar vilket leder till
en ond cirkel.
● Det finns få personer på sektionen som är väl insatta i ekonomin vilket gör det svårt för
Kassör och Vice Kassör att ha någon eller några att bolla med när det gäller till exempel
framtagande av budgetförslag.

● Det är en utmaning för Kassör och Vice Kassör att själva sprida kunskap om ekonomiska
rutiner och medvetenhet i en organisation med över 150 aktiva medlemmar, vilket leder till att
Kassör och Vice Kassör får många och spridda frågor.
● Den roll som Vice Kassör har just nu blir ganska ensam i det postspecifika.
● Det finns för få personer som är väl insatta i ekonomin och samtidigt kan befinna sig “nära”
utskottens verksamhet, t.ex. gå på lunchmöten, vara med och arrangera evenemang etc.
● I många fall hinner inte budgeten följas upp på ett tillfredsställande sätt vilket leder till
problem vid större ekonomiska beslut där bra underlag ofta saknas.
● Utskotten utnyttjar inte sina budgetposter till fullo på grund av ovisshet.

Motion angående val av Världsmästare
Bakgrund:
Vad är en världsmästare
Världsmästarna är funktionärer på sektionerna som ska hjälpa de inresande och utresande
studenterna. Dessa väljs på samtliga sektioner och ses av Kåren centralt som en mycket viktig del
av det övergripande internationaliseringsarbetet och som ett viktigt gränssnitt för samarbete
mellan sektionerna rörande internationaliseringsfrågor. På vår sektion har Världsmästarrollen
länge fallit lite i skymundan, men på senare år har ett viktigt uppsving skett.Med ett allt större
fokus på internationalisering från Kåren centralt, men också från sektionerna, har
världsmästarnas roll och uppgifter lyfts fram allt mer. Vi anser att ytterligare ett steg bör tas. I och
med den sektionsomstrukturering som nu kommer börja implementeras på allvar slogs också ett
slag för världsmästarna. Utifrån ovanstående resonemang framlades det att världsmästarna skulle
bli förtroendevalda. Samtidigt finns en oro för att öka antalet poster på sektionen för mycket, då
detta leder till onödigt långa möten och det faktum att vi redan idag inte alltid lyckas fylla alla
poster vi har. En lösning som då lades fram och röstades igenom i klump med många andra
förslag, som sedermera har behövt ses över, var att låta SRI-ordförande och InUtI-ordförande
erhålla varsin post som världsmästare. På detta sätt blir de båda förtroendevalda, samtidigt som
antalet poster inte ökar onödigt. Eftersom arbetsbördan av att sitta i styrelsen försvinner för
dessa poster i den nya strukturen så ansågs det som en rimlig arbetsbörda att lägga på
ordförandena för utskotten.

Motion angående PR-utskottet Images placering i
sektionsstrukturen
Bakgrund:
Den nya sektionsstrukturen kommer träda i kraft i januari 2017. I denna har PR-utskottet Image
ännu inte fått en plats.

Proposition angående suppleanter till Revisorerna
Bakgrund:
En serie händelser under verksamhetsåret har gjort att två problem kring suppleanter till
Revisorerna har upptäckts.
Under hösten avslutade en förtroendevald sitt uppdrag som suppleant till Revisorerna. Då posten
skulle fyllnadsväljas uppstod en diskussion kring huruvida detta val skulle kräva ett extrainsatt
sektionsmöte. En tolkning av stadgarna gjordes, varpå en sektionsmedlem valdes av styrelsen
som suppleant till Revisorerna. Under våren avslutade en av våra revisorer sitt förtroendeuppdrag
och den av styrelsen valda suppleanten tillträdde i dennes ställe och har under våren agerat
revisor.
I efterhand har det framkommit att den korrekta tolkningen av stadgarna är att suppleanter till
Revisorerna inte kan fyllnadsväljas av styrelsen, utan måste väljas på ett sektionsmöte. Den
felaktiga tolkningen av stadgarna gjordes trots att detta diskuterades av styrelsen med närvarande
Revisor och Seniorsrepresentant.
Det är även problematiskt att suppleanter till Revisorerna avslutar sina uppdrag i förtid och i
praktiken inte alltid är beredda att axla Revisorernas roll. En suppleant till Revisorerna förväntas
kunna överta Revisorns uppdrag vid dennes bortfall.

Proposition angående namnsättning av poster och
konstellationer
Bakgrund:
Från och med 1 januari 2017 kommer en helt ny sektionsstruktur att införas. I den nya strukturen
kommer grundstrukturen att utgöras av fem utskott (definierat av att ordförande sitter i styrelsen)
med underliggande grupper (definierat av att ordförande inte sitter i styrelsen) enligt nuvarande
benämning. För att undvika förvirring där en del av dessa undergrupper i dagsläget har namn
som slutar på “-utskottet” och en del “-gruppen”, krävs en förändring till en enhetlig
namnsättning. Utöver detta är namnvalen i det ursprungliga förslaget inte helt optimalt valda,
exmpelvis finns namnen Extern Kommunikation och Kommunikation som namn på två av
utskotten. För att nå stringens och tydlighet i den nya sektionsstrukturen ålade styrelsen HT15
styrelsen att:
“ta fram ett förslag på revidering av namn och postbeskrivningar senast till höstterminsmötet
2016”
Den första delen av detta åliggande, att ta fram ett förslag på revidering av namn på poster och
konstellationer, har utförts denna vårtermin och presenteras här nedan.

2017-04-03
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§1 SEKTIONEN
§1:1 Namn

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren
vid Lunds tekniska högskola, TLTH, hädanefter kallad Sektionen,
är en ideell förening.

§1:2 Säte

Sektionen har sitt säte i Lund.

§1:3 Ändamål

Sektionen har till mål att främja medlemmars studier och
utbildning, verka för sammanhållning och kamratskap och att
tillvarata deras gemensamma intressen. Sektionen skall vara med
och utveckla utbildningen och tillse att studenternas åsikter
hörsammas. Sektionen ska även verka för goda kontakter med
andra sektioner, andra studentföreningar i Lund, andra
teknologorganisationer i landet samt näringslivet i Sverige såväl
som i utlandet.

§1:4 Emblem

Sektionens officiella emblem är ett I enligt nedan samt ett
ordensband som följer TLTH:s standard med vinrött som bas.

I-emblemet

Ordensbandet
[7mm, 4mm, 14mm, 4mm, 7mm]

§1:5 Färg

Sektionens officiella färg är vinröd.

§1:6 Maskot

Sektionens officiella maskot är I:s björn, en isbjörn, med
personnummer 2002-02-01.

§1:7 Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
a) i frågor som rör den egna verksamheten samt
b) i frågor som endast rör de egna medlemmarna.
I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan
med dessa sektioner sökas innan beslut fattas.
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§2 MEDLEMMAR
§2:1 Medlemskap

Ordinarie medlem är:
a) studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell
ekonomi vid LTH,
b) studerande vid Masterprogrammet Logistics and Supply Chain
Management vid LTH,
c) studerande vid LTH av kårstyrelsen förd till Sektionen,
och som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s
stadgar §2:3.

§2:2 Stödmedlemskap

Stödmedlem är den som tidigare varit student vid
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH och vill
fortsätta engagera sig i Sektionens verksamhet samt fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:3.

§2:3 Inspektor

Inspektor väljs av Sektionsmöte på förslag av valberedningen och
tillträder vid halvårsskifte för en tvåårsperiod.

§2:4 Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av Sektionsmötet med minst 2/3 av samtliga
avgivna röster. Förslag till val av hedersmedlem kan framläggas av
minst 10 medlemmar, Styrelsen, eller Inspektor. Förslag skall vara
Styrelsen tillhanda senast sju läsdagar före sammanträdet. Som
hedersmedlem äger man rätt att deltaga i Sektionens aktiviteter
men ej i Sektionens beslut.

§2:5 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadga och reglemente.

§2:6 Rättigheter

Medlem enligt §2:1 äger rätt att:
a) med en röst deltaga på Sektionsmöte,
b) kandidera till Sektionens funktionärsposter,
c) få fråga behandlad av Sektionens myndigheter,
d) taga del av Sektionens officiella handlingar och protokoll.

§3 ORGANISATION
Sektionens högsta beslutande organ är Sektionsmötet. Sektionens högsta verkställande organ är
Sektionsstyrelsen, hädanefter kallad styrelsen. Styrelsen har också beslutsrätt i frågor av mindre eller
skyndsam art. Styrelsen kan delegera beslutsrätten till grupper/utskott eller enskild funktionär i frågor
som rör gruppen/utskottet respektive funktionärens ansvarsområde.
§3:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högst beslutande organ.

§3:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av Sektionens samtliga medlemmar.

§3:3 Beslutsförhet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande
medlemmar är minst 20 och representerar minst två årskurser och
Sektionens styrelse ej bildar egen majoritet.
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§3:4 Röstning

Vid röstning är ombud ej tillåtna, ej heller får fullmakt
lämnas.

§3:5 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen,
höstterminsmötet, och en gång under vårterminen,
vårterminsmötet, dock ej under tentamensperiod eller ferie.

§3:6 Extra Sektionsmöte

Extra Sektionsmöte skall sammankallas då:
a) Sektionens styrelse så kräver.
b) Sektionens Revisorer så kräver.
c) minst en fjärdedel av Sektionens medlemmar så kräver.
d) Sektionens Inspektor så kräver.
Anhållan om extra Sektionsmöte skall, tillsammans med det eller
de ärenden som föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till
Sektionens styrelse.
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
inkommit till styrelsen.
Extra Sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor från föregående
Sektionsmöte.

§3:7 Kallelse

Kallelse till Sektionsmöte skall av styrelsen uppsättas på
Sektionens hemsida senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra Sektionsmöte skall meddelas på samma sätt
senast fem läsdagar före mötet.

§3:8 Dagordning

Dagordning skall av styrelsen sättas upp på Sektionens hemsida
senast fem läsdagar före mötet.

§3:9 Vårterminsmöte

Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där
skall följande ärenden behandlas:
a) Styrelsens förslag till budget för nästkommande
verksamhetsår.
b) Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits åt mötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
c) Val av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande, Kassör,
Administrativt ansvarig, Utbildningsansvarig.
d) Val av två (2) Revisorer.
e) Val av två (2) suppleanter till Revisorer.
f) Val av två representanter till Valberedningen.
g) Val av Inspektor (vartannat år).
h) Val av Ordförande för Finansutskottet enligt reglemente.
i) Val av två (2) Projektledare för INKA enligt reglemente.
j) Val av Ordförande för Alumnutskottet enligt reglemente.
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k) Val av Ordförande för Studierådet enligt
reglemente.
l) Val av Världsmästare, Studierådet enligt reglemente
m) Val av Ordförande för Mentorsutskottet enligt
reglemente.
n) Val av Ordförande för Caseutskottet enligt reglemente.
o) Val av Ordförande för Kulturutskottet enligt reglemente
p) Val av Ordförande för Sportutskottet enligt reglemente
q) Val av två (2) Sångarstridsförmän enligt reglemente.
r) Val av Sektionsansvarig för Karnevalen enligt reglemente (vart
4:e år, ett år innan Lundakarnevalen).
s) Val av två (2) Sångboksförmän enligt reglemente.
t) Val av två (2) Projektledare för Jubiléet enligt reglemente (vart
5:e år, ett år innan Jubiléet).
u) Notera Sektionsordförandes samt Kassörs namn och
personnummer.
§3:10 Höstterminsmöte

Höstterminsmötet skall hållas under höstterminen och där skall
följande ärenden behandlas:
a) Sektionens föregående styrelses verksamhetsberättelse för
deras verksamhetsår.
b) Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
c) Fråga om ansvarsfrihet för Sektionens föregående styrelse och
övriga funktionärer.
d) Presentation av budgetrevision för innevarande år.
e) Val av Ansvarig för Eventgruppen, Ansvarig för gruppen för
Extern kontakt, Ansvarig för Aktivitetsgruppen och Ansvarig
för Kommunikationsgruppen.
f) Val av representanter till Valberedningen.
g) Val av Skyddsombud enligt reglemente.
h) Val av två (2) Likabehandlingsombud enligt reglemente.
i) Val av Vice Ansvarig för gruppen för Extern kontakt enligt
reglemente.
j) Val av Vice Kassör, Extern kontakt enligt reglemente
k) Val av Ordförande för Näringslivsutskottet enligt reglemente.
l) Val av Ordförande för PR-utskottet enligt reglemente.
m) Val av Ordförande för Entreprenörskapsutskottet enligt
reglemente
n) Val av Ordförande för Informationsutskottet enligt
reglemente.
o) Val av ordförande för Prylutskottet enligt reglemente.
p) Val av Cafémästare enligt reglemente.
q) Val av Ordförande för Internationella utskottet enligt
reglemente.
r) Val av Världsmästare, Internationella utskottet enligt
reglemente
s) Val av Vice Kassör, Event enligt reglemente
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t)
u)
v)
w)
x)

Val av Festmästare enligt reglemente.
Val av Spexmästare enligt reglemente.
Val av Källarmästare enligt reglemente.
Val av Øverphøs enligt reglemente.
Välja och nominera representanter till med Sektionen
sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och
stämma, såsom TLTH:s valnämnd.

§3:11 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på Sektionsmötet skall
skriftligen inlämna denna till styrelsen senast sju läsdagar före
mötet. I fråga som ej varit upptagen på dagordningen kan beslut ej
fattas om mötets deltagare är däremot. För avgörande fråga som
är föremål för omröstning krävs enkel majoritet vid
Sektionsmötet.

§3:12 Speciella Ärenden

För stadgeändring, se §16:2. För reglementsändring, se §17:2.

§ 3:13 Entledigande

Terminsmötet äger rätt att entlediga av Sektionen valda
funktionärer.

§4 VALBEREDNING
§4:1 Sammansättning

Sektionens Valberedning utgörs av minst tre personer och bör ej
innehålla fler än fem personer. Ledamöterna i Valberedningen
skall representera minst två olika årskurser.

§4:2 Uppgift

Det åligger Valberedningen att senast sex läsdagar före Sektionens
Sektionsmöten framlägga ett förslag till val av funktionärer till de
poster som skall tillsättas vid mötena. Valberedningen skall arbeta
i enlighet med reglementet.

§4:3 Offentlighet

Valberedningens förslag är offentligt i och med att det anslås på
Sektionens hemsida och styrelsen får del av detsamma.

§4:4 Mandatperiod

Mandatperiod för de valberedningsledamöter som väljs på
höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari
till 31 december. Mandatperiod för de valberedningsledamöter
som väljs på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1
juli till 30 juni.

§4:5 Motförslag

Motförslag ska anmälas till Valberedningen senast tre läsdagar före
Sektionsmöte. Valberedningen ska utan dröjsmål underrätta
motkandidaten, och om denne accepterar nomineringen även
underrätta den ursprungliga kandidaten och anslå motkandidaten
på Sektionens hemsida. Om valberedningens förslag till post ej
anses giltig eller om posten är vakantsatt tillämpas fri nominering
på Sektionsmötet.
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§4:6 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får inte ställa upp i val till
funktionärsposter vid Sektionsmöten. Om ledamot i
Valberedningen vill avsäga sig sin post i
Valberedningen för att kandidera i kommande val
måste detta ske innan rekryteringsprocessen startat för att
vederbörande ska kunna kandidera.

§5 REVISORER
§5:1 Uppgift

Revisorerna har till uppgift att:
a) fortlöpande granska Sektionens förvaltning och verksamhet.
b) senast sju läsdagar före höstterminsmötet påföljande år till
styrelsen inlämna revisionsberättelse.
c) om Sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad
stadgar föreskriver, vara sammankallande för Sektionsmöte.
d) vara väl insatta i Sektionens samtliga styrdokument

§5:2 Sammansättning

Sektionen skall ha två Revisorer som skall vara myndiga och
medlemmar av Sektionen. Dessutom skall det finnas två
suppleanter till Revisorerna.

§5:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt att:
a) närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll
och andra handlingar.
b) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och
förvaltning.
c) närvara vid samtliga sammanträden inom Sektionen med
yttrande- och yrkanderätt.

§5:4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom styrelsen. De får ej inom
Sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:5 Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall berörd verksamhet revideras.

§5:6 Bortfall

Vid bortfall av ordinarie Revisor övertar suppleant till Revisor
dennes rättigheter och uppgifter.

§6 VAL
§6:1 Valbarhet

Valbar till styrelsen och som funktionär är till Sektionen ordinarie
medlem såväl som stödmedlem.

§6:2 Val

Val förbereds av valberedningen.

§6:3 Fyllnadsval

Inspektor, styrelsemedlemmar, Valberedning, Revisorer och
suppleanter till Revisorer kan endast väljas på Sektionsmöte.

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

isek.se
7

Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av
styrelsen, beslut tas med två tredjedels majoritet.

§7 PROTOKOLL
§7:1 Sektionsmöte

Beslutsprotokoll föres vid alla Sektionsmöten. Protokoll signeras
av mötessekreteraren, justeras av två på mötet valda justeringsmän
och anslås på Sektionens hemsida under minst fem läsdagar senast
tio läsdagar efter Sektionsmötet.

§7:2 Styrelsen

Beslutsprotokoll föres vid alla styrelsens sammanträden utlysta i
enlighet med §9:6. Protokoll signeras av mötessekreteraren,
justeras av en på mötet vald justeringsman och anslås på
Sektionens hemsida under minst fem läsdagar senast fem läsdagar
efter sammanträdet.

§7:3 Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid respektive Sektionsorgans
sammanträden i enlighet med reglemente.

§8 INSPEKTOR
§8:1 Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt
Sektionens verksamhet.

§8:2 Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH, läraren
skall också vara stationerad i Lund. Inspektor väljes för två år
enligt §3:9. Mandatperioden löper läsårsvis.

§8:3 Åligganden

Det åligger inspektor att:
a) hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.
b) verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
c) rapportera om misshälligheter i Sektionens verksamhet till
lämplig instans.

§8:4 Rättigheter

Inspektor har rätt att:
a) erhålla kallelse till och protokoll från Sektions- och
styrelsemöten.
b) närvara med yttrande- och yrkanderätt vid Sektionsorganens
sammanträden.

§9 SEKTIONSSTYRELSEN
§9:1 Befogenhet
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§9:2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Sektionsordförande, Vice
Sektionsordförande, Kassör, Administrativt ansvarig,
Ansvarig för gruppen för Extern Kontakt, Ansvarig för
Utbildningsgruppen, Ansvarig för
Kommunikationsgruppen, Ansvarig för Aktivitetsgruppen och
Ansvarig för Eventgruppen,

§9:3 Firmatecknare

Sektionsordförande och Kassör är separata tecknare för samtliga
konton.

§9:4 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionsordförande, dock
minst fyra gånger per termin, samt i övrigt då Sektionens
Revisorer, Inspektor eller någon av styrelseledamöterna så kräver.

§9:5 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) styrelsemedlemmar,
däribland två av följande är närvarande: Sektionsordförande, Vice
Sektionsordförande, Kassör eller Administrativt ansvarig. Vid lika
röstetal är Sektionsordförandes röst utslagsgivande.

§9:6 Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista
skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens
ledamöter samt ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer
samt anslås på Sektionens hemsida.

§9:7 Bortfall

Vid bortfall av styrelseledamot väljs, vid ett Sektionsmöte senast
tre veckor efter bortfallet, en ny styrelseledamot till posten.

§9:8 Restriktion

Varje styrelsemedlem får endast inneha en styrelsepost.

§9:9 Åligganden

Det åligger styrelsen att:
a) inför Sektionsmöte ansvara för Sektionens hela verksamhet.
b) förbereda Sektionsmöten.
c) verkställa och övervaka genomförande av Sektionsmötets
beslut.
d) vara väl insatta i Sektionens samtliga styrdokument
e) tillse att gällande stadgar och förordningar för Sektionen
efterlevs.
f) ansvara för Sektionens medel.
g) till vårterminsmöte framlägga förslag till budget.
h) verkställa fortlöpande inventering av Sektionens kassa och
övriga tillgångar.
i) vid likviditetssvårigheter sammankalla till möte och utvärdera
användande av Sektionens likviditetsreserv.
j) bereda inkomna förslag, handha Sektionens korrespondens
samt i övrigt sköta löpande ärenden.
k) till Revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut
överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och
övriga handlingar som Revisorerna önskar ta del av.
l) genomföra fyllnadsval i enlighet med §6:3.
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m) på alla sätt verka för Sektionens bästa.
n) till höstterminsmöte ge förslag på reviderad budget.
§9:10 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
fattat i styrelsen är solidariskt ansvarig för detta. Styrelseledamot
som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om
denne inte reserverat sig i protokollet senast tre veckor efter
mötet.

§9:11 Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av Sektionsmöte.

§10 PRESIDIET
§10:1 Sammansättning

Presidiet utgörs av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande,
Kassör och Administrativt ansvarig.

§10:2 Åligganden

Det åligger presidiet att:
a) förbereda styrelsens möten.
b) verka för långsiktigt arbete inom styrelsen.
c) sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje
styrelsemöte.

§11 Grupper
§11:1 Definition

Sektionens grupper är:
a) Gruppen för Extern Kontakt
b) Utbildningsgruppen
c) Kommunikationsgruppen
d) Aktivitetsgruppen
e) Eventgruppen

§11:2 Åligganden

Det åligger Sektionens grupper att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens grupper ansvarar inför för sin verksamhet.
Det åligger respektive gruppansvariga att:
a) leda och fördela arbetet inom gruppen.
b) kalla till gruppmöte när så anses behövligt
c) ansvara inför styrelsen för budgetering, redovisning samt
uppföljning av gruppens verksamhet.

§11:3 Ledamöter

Ledamöter i gruppen är gruppens funktionärer i enlighet med
reglementet. Styrelsen kan utse ytterligare ledamöter i gruppen.
Ledamot i en grupp är skyldig att informera gruppansvarig om
sådant som rör gruppen.

§11:4 Gruppen för Extern Kontakt
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§11:4:1 Sammansättning

Gruppen för Extern Kontakt består av ansvarig samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Gruppen för Extern Kontakts reglemente.

§11:4:2 Åligganden

Det åligger Gruppen för Extern Kontakt att bidra med
förutsättningar för att rusta Sektionens medlemmar inför
näringslivet samt att verka som en inkomstkälla för Sektionen. Av
särskild vikt är att upprätta och upprätthålla goda relationer mellan
näringsliv och Sektion.

§11:5 Utbildningsgruppen
§11:5:1 Sammansättning

Utbildningsgruppen består av ansvarig, Studierådet samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Utbildningsgruppens reglemente.

§11:5:2 Åligganden

Det åligger Utbildningsgruppen att:
a) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studier
och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
b) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
c) till TLTH nominera studentrepresentanter i med utbildningen
sammanhängande organ där teknologerna bereds säte och
stämma.
d) föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH.
e) verka för god utbildningskvalité och främja kontakten mellan
elever och lärare.

§11:6 Kommunikationsgruppen
§11:6:1 Sammansättning

Kommunikationsgruppen består av ansvarig samt erforderligt
antal övriga funktionärer i enlighet med
Kommunikationsgruppens reglemente.

§11:6:2 Åligganden

Att tillgodose Sektionens medlemmar med en Sektionstidning
samt en fungerande hemsida.

§11:7 Aktivitetsgruppen
§11:7:1 Sammansättning

Aktivitetsgruppen består av ansvarig samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Aktivitetsgruppens reglemente.

§11:7:2 Åligganden

Det åligger Aktivitetsgruppen att anordna evenemang i syfte att
öka Sektionsmedlemmarnas välbefinnande och intresset kring
Sektionens verksamhet.

§11:8 Eventgruppen

Sektionen för Industriell Ekonomi
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§11:8:1 Sammansättning

Eventgruppen består av ansvarig samt erforderligt antal
övriga funktionärer i enlighet med Eventgruppens
reglemente.

§11:8:2 Åligganden

Det åligger Eventansvarig att tillgodose Sektionsmedlemmarna
med fest- och nöjesaktiviteter samt övriga arrangemang.

§12 SEKTIONSORDFÖRANDE
§12:1 Uppgift

Sektionsordförande skall i samråd med styrelsen utöva ledningen
av Sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang
representera Sektionen.

§12:2 Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar Sektionsordföranden
styrelsens befogenheter. Sådana beslut skall protokollföras och
stadfästas av styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§12:3 Förfall

Vid Sektionsordförandens frånvaro träder i dennes ställe Vice
Sektionsordförande.

§12:4 Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin
verksamhet.

§13 KASSÖR
§13:1 Uppgift

Kassören förvaltar Sektionens ekonomi och för bok över
Sektionens inkomster och utgifter.

§14 FUNKTIONÄR
§14:1 Definition

Med funktionär avses innehavaren av en post utsedd av
Sektionsmötet, av styrelsen eller av en av Sektionsmötet
förtroendevald person.

§14:2 Medlemskap

Funktionär, undantagandes Inspektor, är skyldig att under sin
mandattid vara medlem av Sektionen i enlighet med §2.1 eller §2.2.

§14:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
a) följa Sektionens stadgar och reglementen.
b) på alla sätt verka för Sektionens bästa.
c) vid starten av sin tid som funktionär underteckna samt följa
Aktivapolicyn.

§14:4 Restriktioner

Funktionärer, utom de i Valberedningen, ska endast inneha en
post åt gången. Om en funktionär anses besitta kvaliteter av
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särskilt värde för mer än en post eller om brist på
funktionärer föreligger, kan denna restriktion
upphävas. Upphävandet gäller ej ledamot i styrelsen.
§14:5 Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens
effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar styrelsen
erforderliga instruktioner.

§14:6 Entledigande

Funktionär kan entledigas av styrelsen eller Sektionsmöte.

§14:7 Rekrytering

Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan
rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal personer att
rekrytera fastslås av berörd utskotts-/gruppordförande i samråd
med styrelsen.

§15 TIDSBESTÄMNING
§15:1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper läsårsvis, det vill
säga 1 juli till 30 juni.

§15:2 Mandattider

Mandatperiod för styrelsemedlemmar och funktionärer som väljs
på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till 30
juni. Mandatperiod för de styrelsemedlemmar och funktionärer
som väljs på höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga
från 1 januari till 31 december. För representanter i högskolans
organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ.

§16 STADGAR
§16:1 Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller styrelsens åsikt intill dess
Sektionsmöte beslutat i saken.

§16:2 Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till styrelsen senast sju läsdagar
före Sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast fem läsdagar
före Sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande beslut vid
två på varandra följande ordinarie Sektionsmöten.

§16:3 Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§17 REGLEMENTE
§17:1 Innehåll

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Reglementet är tillägg till stadgarna.
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§17:2 Ändring

Ändring kan ske på Sektionsmöte med enkel majoritet.
Ändringsförslag skall ha inkommit till styrelsen senast
sju läsdagar före Sektionsmöte.

§17:3 Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§18 UPPLÖSNING
§18:1 Upplösning

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Sektionen kan ej upplösas.
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KAP 1

SEKTIONEN

§ 1.1 Benämning

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH (W-sektionen), i denna stadga kallad
sektionen, är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

§ 1.2 Övriga benämningar

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola är i denna stadga kallad TLTH. Lunds
Tekniska Högskola är i denna stadga kallad LTH.

§ 1.3 Ändamål

Sektionen har till mål att främja medlemmars studier och utbildning, verka för
sammanhållning och kamratskap och att tillvarata deras gemensamma intressen.
Sektionen skall vara med och utveckla utbildningen och tillse att studenternas åsikter
hörsammas. Sektionen ska även verka för goda kontakter med andra sektioner, andra
studentföreningar i Lund och andra teknologorganisationer i landet.

§ 1.4 Sammansättning

Sektionen består av medlemmar, stödmedlemmar, inspektor och hedersmedlemmar.

§ 1.5 Maskot

Sektionens maskot är hajen Wera.

KAP 2

MEDLEMMARNA

§ 2.1 Medlemskap

Medlem av sektionen är varje studerande vid civilingenjörsprogrammet i
Ekosystemteknik vid LTH, som erlagt av TLTH fastställda avgifter för innevarande
termin samt studenter vid mastersprogrammet Water Resources.

§ 2.1.1 Stödmedlem

Stödmedlem är den som tidigare varit elev vid civilingenjörsprogrammet i
Ekosystemteknik och som vill fortsätta att engagera sig i sektionens verksamhet.
Stödmedlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som anges i stadgarna § 2.2
och § 2.3. Stödmedlem betalar medlemsavgift till sektionen.

§ 2.1.2 Inspektor

Inspektor väljs av sektionsmöte på förslag av styrelsen och tillträder vid årsskifte för
en tvåårsperiod.

§ 2.1.3 Hedersmedlem

Hedersmedlem är den som blivit utsedd till sådan av sektionen.

§ 2.2 Skyldigheter

Samtliga inom sektionen är skyldig att iakttaga sektionens stadgar och reglemente.
Inspektors skyldighet är att ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens arbete.

§ 2.3 Rättigheter

Samtliga inom sektionen äger rätt
a) att med en röst deltaga på sektionsmöte.
b) att kandidera till sektionens funktionärsposter.
c) att få fråga behandlad av sektionens myndigheter.
d) att taga del av sektionens protokoll och handlingar.

§ 2.4 Utträde

Medlem utträder automatiskt när personen i fråga ej längre är inskriven vid
utbildningen. Medlem kan också utträda genom att inlämna skriftligt meddelande om
detta till styrelsen.

KAP 3

ORGANISATION

§ 3.1 Sammansättning

Sektionens fasta myndigheter skall vara sektionsmötet, sektionsstyrelse, valberedning,
studieråd samt revisorer.

§ 3.1.1 Högsta beslutande organ

Sektionsmötet är W-sektionens högsta beslutande organ

§ 3.1.2 Högsta verkställande organ

Styrelsen är W-sektionens högsta verkställande organ
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§ 3.2 Sektionsmötet
§ 3.2.1 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av samtliga inom sektionen.

§ 3.2.2 Beslutsmässighet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst 20 och
representerar minst tre årskurser och sektionens styrelse ej bildar egen majoritet.

§ 3.2.3 Röstning

Vid röstning är ombud ej tillåtna, ej heller får fullmakt lämnas.

§ 3.2.4 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen, höstterminsmötet och en gång under
vårterminen, vårterminsmötet, dock ej under tentamensperiod eller ferie.

§ 3.2.5 Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte skall sammankallas då.
a)
Sektionens styrelse så kräver.
b) Sektionens revisorer så kräver.
c)
Minst en fjärdedel av sektionens medlemmar så kräver.

§ 3.2.5.1 Anhållan

Anhållan om extra sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de ärenden som
föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till sektionens styrelse.

§ 3.2.5.2 Genomförande

Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan inkommit till
styrelsen. Extra sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor efter föregående
sektionsmöte.

§ 3.2.6 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall skriftligen inlämna
denna till styrelsen senast sex läsdagar före mötet. I fråga som ej varit upptagen på
dagordningen kan beslut ej fattas om mötets deltagare är däremot.

§ 3.2.7 Avsättning

Funktionärer kan avsättas på sektionsmötet med fyra femtedels majoritet av de
närvarande på mötet.

§ 3.2.8 Avgörande

För avgörande fråga som är föremål för omröstning krävs enkel majoritet vid
sektionsmötet. För stadgeändring, se § 8.1. För reglementsändring, se § 9.2.

§ 3.3 Valberedning
§ 3.3.1 Uppgift

Det åligger valberedningen att senast sex läsdagar före sektionsmöte framlägga ett
förslag till val av funktionärer till de poster som skall tillsättas vid mötet.
Valberedningen skall, då antalet sökande till funktionärspost överstiger antalet
platser, intervjua samtliga sökande samt lägga fram de kriterier som använts i urvalet
av sökande för sektionsmötet, dessutom bör alla sökande till styrelseposterna samt
phøs intervjuas oavsett antal sökande. Det åligger valberedningens ordförande att
valberedningens arbete sköts enligt stadgan.

§ 3.3.2 Sammansättning

Sektionens valberedning utgörs av minst tre personer. Ledamöterna i valberedningen
skall representera olika årskurser och innehålla max 10 ledamöter. Minst en ledamot
från åk 1 skall väljas i början av höstterminen på möte med årskursen.
Valberedningens ordförande väljs bland dess medlemmar och av dess medlemmar på
deras första möte. Styrelseledamot får ej ingå i valberedningen.

§ 3.3.3 Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod löper mellan två vårterminsmöten.

§ 3.3.4 Motförslag

Motförslag till valberedningens förslag till funktionärer bör lämnas till styrelsen senast
tre läsdagar innan sektionsmötet. Styrelsen och valberedningen skall sedan samråda
samt underrätta motförslagskandidaten att denne är föreslagen. Motförslagen skall
utan dröjsmål offentliggöras på sektionens anslagstavla. Dessutom tillämpas fri
nominering på sektionsmötet.

§ 3.3.5 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får ej intervjua sökande till en post som personen i fråga
själv söker till.
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§ 3.4 Styrelsen
§ 3.4.1 Uppgift

Det är styrelsens uppgift att sköta sektionens dagliga arbete.

§ 3.4.2 Befogenheter

Styrelsen har beslutsrätt i frågor av mindre eller skyndsam art. Styrelsen kan delegera
beslutsrätten till utskott eller enskild funktionär i frågor som rör utskottet respektive
funktionärens ansvarsområde.

§ 3.4.3 Sammansättning

Styrelsen utgörs av minst elva ledamöter varav sektionsordförande, sekreterare,
arbetslivskontakt, kassör, sexmästare, infochef, PR-chef, studierådsordförande,
jämlikhetsombud, källarmästare samt öwerphøs alltid skall ingå. Bland dessa ska
internt en vice ordförande utses.

§ 3.4.4 Deltagande

Samtliga inom sektionen och inspektor har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 3.4.5 Åligganden

Det åligger styrelsen
a) att inför sektionsmötet ansvara för hela sektionens verksamhet.
b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets beslut.
c) att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs.
d) att handha och ansvara för sektionens medel.
e) att bereda inkomna förslag.
f) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång, utlysa denna
post inom hela sektionen
g) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång, utse
efterträdare för återstoden av innevarande verksamhetsår.
h) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för sektionens bästa.
i) att hålla protokollförda möten minst en gång per läsperiod.
j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare terminsmöten behandlas
på nästkommande möte
k) att tillse att revisorerna kontinuerligt får den information de behöver för att
kunna utföra sitt arbete.
l) att tillse att information om styrelsens arbete når medlemmarna.
m) att ordförande i respektive utskott informerar sina medlemmar om möjligheten
att erhålla intyg för deras arbete inom sektionen.

§ 3.5 Studierådet

Studierådets sammansättning beskrivs i reglementet.

§ 3.5.1 Befogenheter

Studierådet har högsta beslutsrätt i utbildningsfrågor mellan sektionsmötena

§ 3.5.2 Åligganden

Det åligger studierådet
a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör utbildningen.
b) att nominera teknologrepresentanter till UNC.
c) att kontinuerligt hålla sig informerad om arbetet i UNC.
d) att väcka opinion inom sektionen vad gäller studiefrågor så att medlemmarna
uppvisar en enad front gentemot skolan och i övriga sammanhanget aktuella
makthavare förmedla information till sektionen vad gäller studiefrågor och föra
medlemmarnas talan gentemot skolan, och övriga i sammanhanget aktuella
makthavare, i dessa frågor.
e) att handha kontakten med TLTH:s utbildningsutskott.
f) att se till att kursutvärderingar utförs av alla kurser som ges på programmet.
g) att se till att medlemmarnas samlade kritik framförs till kursansvariga och att
erforderliga förändringar på kursen genomförs.
h) att verka för rättvis poängfördelning för kurserna med hänsyn till svårighetsgrad
och erforderlig arbetsinsats.
i) att aktivt verka för att “Studenternas Rättigheter” efterföljs av samtliga
institutioner, som ger kurser på ekosystemteknikprogrammet.
j) att årligen utse en ekoprofil enligt studierådets kriterier.

§ 3.6 Revisorer
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§ 3.6.1 Åligganden

Det åligger revisorerna.
a) att fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet.
b) att senast sju läsdagar före vårterminsmötet påföljande år till sektionens styrelse
inlämna revisionsberättelse.
c) att om sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad stadgar
föreskriver, vara sammankallande för sektionsmöte.
d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast vårterminsmötet.

§ 3.6.2 Sammansättning

Sektionen skall ha två revisorer som skall vara myndiga och medlemmar av sektionen.

§ 3.6.3 Befogenheter

Revisorerna har rätt.
a) att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar.
b) att begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
c) att närvara vid samtliga sammanträden inom sektionen med yttrande- och
yrkanderätt.

§ 3.6.4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom sektionens styrelse.

§ 3.7 Övriga funktionärer

Övriga funktionärer har till uppgift att följa gällande stadgar och reglementen samt i
övrigt verka för sektionens bästa.

§ 3.8 Fria föreningar
§ 3.8.1 Bildande

Fristående ideella föreningar kan bildas bland sektionens medlemmar. För att
betraktas som fristående förening ska föreningen vara godkänd av sektionsmötet.

§ 3.8.2 Medlemmar

För att kunna upptas och kvarstanna i sektionen som fristående förening krävs.
a) att föreningen inte motverkar sektionens ändamål eller skadar dess anseende,
b) att verksamhetsberättelse inlämnas en gång per år
c) att föreningens näringslivskontakter endast sker efter godkännande av arbetslivskontaktgruppen (AKG).

§ 3.8.3 Stadgar

Föreningen skall ha av sektionsstyrelsen stadfästa stadgar, vilka skall innehålla
bestämmelser om syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och föreningsstyrelse.

§ 3.8.4 Upptagande

Då en fristående förening upprättas ska denna införas i sektionens reglemente, där
även dess syfte anges.

KAP 4

SEKTIONENS EKONOMI

§ 4.1 Redovisning

Styrelsen ansvarar för att sektionens redovisning sköts i enlighet med myndigheters
krav och god redovisningssed.

§ 4.2 Sektionens firma

Sektionens firma tecknas av sektionsordföranden och kassören var för sig.

KAP 5

VERKSAMHETSÅR

§ 5.1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är, om ej annat stadgas, 1 januari till 31
december.

(6/8)

Stadgar för Ekosystemtekniksektionens inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Senast ändrad av Sektionsmötet 2016-11-08

KAP 6

POLICYER

§ 6.1 Ändamål

Sektionens policyer är ett tillägg till stadgar och reglemente som styr vissa delar av
sektionens arbete.

§ 6.2 Införande

Sektionsmötet inför policyer. Ett förslag på policy behandlas som en vanlig motion.

§ 6.3 Ändring

Förslag om ändringar av policyer framförs till sektionsmötet som en vanlig motion.
För ändringar av policyer krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

KAP 7

RIKTLINJER

§ 7.1 Ändamål

Sektionens riktlinjer är en vägvisning för hur sektionens funktionärer skall arbeta.

§ 7.2 Införande

Sektionens styrelse inför riktlinjer.

§ 7.3 Ändring

Sektionens styrelse beslutar om ändringar av riktlinjerna.

KAP 8

STADGA

§ 8.1 Ändring

Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till sektionens styrelse
senast sex läsdagar före sektionsmötet. Vid detta möte skall styrelsens utlåtande i
ärendet föreligga. För slutligt bifall fordras likalydande beslut på två på varandra
följande sektionsmöten.

§ 8.2 Tolkning

Uppstår tvistigheter rörande denna stadgas tolkning gäller styrelsens åsikt tills dess
att sektionsmötet beslutat i saken.

§ 8.3 Motstridigheter

Om sektionens stadgar på någon punkt står i strid med TLTH:s stadgar, gäller TLTH:s
stadgar på denna punkt.

§ 8.4 Undantag vid ändring

För att ändra i Kap 8 och Kap 9 i dessa stadgar måste beslut fattas på två olika
höstterminsmötet eller två olika vårterminsmöten under två på varandra följande år.

KAP 9

REGLEMENTE

§ 9.1 Definition

Reglementet är ett tillägg till stadgan, i vilken tillämpningsföreskrifter och övriga
föreskrifter återfinnes.

§ 9.2 Ändring

Förslag om ändring av reglementet behandlas som vanlig motion. För ändring av
reglementet krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

§ 9.3 Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller styrelsens tolkning intill dess att sektionsmötet
beslutat annorlunda.

§ 9.4 Motstridigheter

Om reglementet på någon punkt står i strid med stadgarna, gäller stadgarna på denna
punkt.

(7/8)

Stadgar för Ekosystemtekniksektionens inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Senast ändrad av Sektionsmötet 2016-11-08

KAP 10

UPPLÖSNING

§ 10.1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas om Ekosystemteknikprogrammet upphör att existera.
Om sektionen upplöses tillfaller sektionens tillgångar TLTH.
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Styrelsen presenterar här föreslagen verksamhetsplan för 17/18. Utöver själva
verksamhetsplanen finns här nya strukturer för hur Teknologkåren ska arbeta med planen
samt förändringar som behövt göras runt omkring. Arbetsgruppen som ansvarat för arbetet
har bestått av:







Linus Hammarlund
Emil Thorselius
Niklas Ingemansson
Sara Månsson
Patrik Gustafsson
Joost Kranenborg

Kårordförande
Kårstyrelseledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
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2017-04-25
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Innehållsförteckning .............................................................................................................................. 1
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Struktur- och formförändringar .......................................................................................................... 2
Ansvar och innehållsupplägg ........................................................................................................... 2
Omfattning och arbetsbelastning ................................................................................................... 2
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Innehåll i verksamhetsplanen 17/18................................................................................................... 4
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Projekt ................................................................................................................................................. 4
Beslutsförslag .......................................................................................................................................... 5

Arbetsprocessen har varit indelad i tre olika faser. I den första fasen diskuterade
arbetsgruppen strukturen och utformningen av verksamhetsplanen. Vi gick igenom för- och
nackdelar med nuvarande format och vi gick igenom de andra Teknologkårerna i Sveriges
verksamhetsplaner och lyfte deras för- och nackdelar. Samtidigt gjorde vi summeringar av
och lyfte data ur de senaste tre årens verksamhetsplaner.
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I den andra fasen samlade vi in projektförslag, både genom ett formulär samt genom en
workshop. Tyvärr var uppslutningen inte jättestor, mycket på grund av en kort tidsram.
Projekten diskuterades fram och tillbaka och utkristalliserades mer och mer.
I den sista fasen gjorde vi slutsållningen av projekt för att försöka sätta en bra spridning på
projekten. Därefter skrevs slutförslag, proposition och andra ändringar i dokument.
Slutligen skickades förslaget ut på remiss till Teknologkåren centralt samt till sektionerna.
Resultatet av det finns i bilaga 3.

Vi föreslår för Fullmäktige rätta stora ändringar i hur vi jobbar med verksamhetsplanen.

Den första punkten vi ville adressera var hos vem ansvaret för arbetet med
verksamhetsplanen ligger. Även om det så klart tidigare framgått att ansvaret ligger hos
Kårstyrelsen så har arbetet börjat flyta över mer och mer till heltidargruppen och i så stor
grad att ansvarsfrågan faktiskt diskuterats.
En av anledningarna till uppluckringen av ansvar identifierade vi som hur tidigare
verksamhetsplaner varit upplagda. De har till stor del utgått ifrån de tre olika områdena fritid,
näringsliv och utbildning samt stödfunktionernas områden administration, kommunikation
och infrastruktur. Med ett sådant upplägg blir det väldigt naturligt att dela upp arbetet över
heltidargruppen samtidigt som det blir svårt för Kårstyrelsen att ta ett helhetsgrepp då ingen
ledamot har ett specifikt område så som heltidarna har.
Därför har vi i år inte valt att utgå ifrån områdena tidigare listade utan istället utgå från vilka
frågor som ansetts viktiga - utan någon kategorisering.

Ett annat problemområde vi ville tackla var arbetsbelastningen för de som ska arbeta med
verksamhetsplanen. De tre senaste åren har vi haft 12, 7 resp. 18 områden i
verksamhetsplanen beroende på hur man räknar utan någon speciell baktanke. Flera av
projekten inte genomförts till fullo på grund av olika anledningar. Vi tror att två stora
anledningar till problematiken har varit att det varit för många projekt samt att många av
projekten har varit alldeles för stora för att genomföras under ett års tid.
Vi har i år valt att sätta en hård gräns på tolv projekt och rekommenderar att det görs
framöver också.
Arbetsgruppens uppfattning är att varje styrelseledamot borde kunna dra i två projekt under
ett verksamhetsår. Samtidigt kanske inte SO och KO ska dra i några projekt då de har roller
som kräver att deras tid läggs på annat. Upplägget ger också utrymme för mer anpassning
inom styrelsen p.g.a. olika förutsättningar eller arbetsbelastning. Således landade vi i att ha
6x2 = 12 projekt.
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Problemet med att projekt inte hinns med på ett år kan avhjälpas på två sätt, antingen genom
att minska deras omfattning eller genom att låta dem löpa över mer än ett år. Vår tanke är att
istället för att rakt av skära ner på alla projekt så bör vissa projekt snarare delas upp över flera
år. Ett exempel från vår egen organisation är avvecklandet av VKOi och omstruktureringen
av Utbildningsutskottet. Projekt som tagit tre år med tydliga delprojekt i form av utredning,
handlingsplaner och genomförande samt utvärdering.
Alla projekt måste naturligtvis inte följa just det arbetssättet utan det kan också röra sig om
att flera projekt behöver göras inom ett större område för att bli bra samtidigt som det i
princip är omöjligt att hinna med alla under ett år.
Chalmers Studentkår har arbetat på ett liknande sätt sen några år tillbaka och upplever att det
fungerar rätt bra. De införde 5-årsprojekt men har senare låtit sina flerårsprojekt löpa över
olika tidsspann. Arbetsgruppen tror att fem år är alldeles för lång tid för att frågorna ska
behålla sin relevans samt att studentminnet har svårt att hantera så långa cykler.
Vi föreslår i stället att Teknologkåren ska jobba med cykler om max tre år. Flerårsprojekten
har vi valt att kalla för fokusområden. Ett fokusområde löper över upp till tre år, har en
kort bakgrundsbeskrivning av problemet, förslag på upplägg samt en målbild av var
Teknologkåren ska befinna sig när fokusområdet löpt ut. Fokusområdena konkretiseras
sedan i vart års verksamhetsplan ner till ett eller flera projekt för just det verksamhetsåret.
Slutligen behöver vi så klart också behålla årsspecifika projekt. Projekt som är väl
avgränsade till ett år och som inte är en del av något större område. De är tydliga
engångsprojekt.

Teknologkåren har fokusområden som jobbas med under max tre år. De löper omlott och
varje år tillsätter Fullmäktige ett eller två nya fokusområden allt eftersom de gamla löper ut.
Det innebär att det kan som mest löpa 3 – 6 fokusområden parallellt. Varje fokusområde ska
innehålla en målbild samt en kortare bakgrundsbeskrivning.
Verksamhetsplanen består av 12 projekt. Projekten är antingen årsspecifika projekt eller
projekt som konkretiseras ur fokusområdena.
En bra balans i verksamhetsplanen är eftersträvansvärd och därför har vi följande två
begränsningar



Varje fokusområde måste konkretiseras ner i minst ett projekt
Det måste finnas minst tre årsspecifika projekt.

För att behålla strukturreglerna ovan i studentminnet samt att hålla fokusområdena vid liv
behöver de skrivas ner någonstans. Ett lämpligt ställe hade varit i mål- och
visionsdokumentet sett ur en styrdokumenthierarki men namnet speglar då inte riktigt
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innehållet. Samtidigt vill vi inte inför fler styrdokument eller endast ha dem i
verksamhetsplanen.
Arbetsgruppen föreslår därför att vi omarbetar mål- och visionsdokumentet till en strategisk
plan. Den enda skillnaden blir egentligen att den utökas med ett avsnitt om fokusområden
samt en förtydligande text om dokumentets uppbyggnad. Dessutom åläggs Fullmäktige att
vart år uppdatera dokumentets fokusområdesavsnitt.

Som tidigare nämnt har vi valt att inte utgå från våra verksamhetsområden utan istället utgått
från projektidéer. Vi har alltså inte sett till att det ska finnas något projekt inom “varje
område”. Den sållning vi gjort är istället att vi ska få en viss spridning bland projekten så att
alla inte handlar om samma sak. Trolighet i genomförande har också varit en viktig faktor.

I och med införandet av fokusområden behöver vi retroaktivt införa fokusområden som är
inne på sina andra respektive tredje år. Genom att se tillbaka på det arbete som gjorts de
senaste tre åren, identifiera vad som jobbats med flera år samt se på vad som fortfarande var
relevant och aktuellt har vi valt ut sådana områden. Även nya projektförslag vägdes in för att
se om de tillsammans med något tidigare passade som ett fokusområde.
De två nya fokusområdena som införs för den kommande perioden 17/18 - 19/20 har vi
skapat genom att slå ihop de projektförslag som legat inom samma område och som
troligtvis behöver betydligt längre tid på sig än ett år för att bli klara.
Fokusområdena vi landade i var







15/16 - 17/18: Funktionärsskap
15/16 - 17/18: Nollegeneralens arvodering
16/17 - 18/19: Den digitala kåren i modern tid
16/17 - 18/19: Vilka är Teknologkåren?
17/18 - 19/20: Centralorganisationen och sektionerna
17/18 - 19/20: Pedellens arbetsbelastning

Från workshopen, vårt formulär och våra egna idéer fick vi in ungefär 65 idéer. Från dessa
utkristalliserade vi 21 st vidare med mål, syfte, bakgrund, svårigheter i genomförande samt
tidsram.
De 21 projekten rangordnades av workshoppen och i slutändan var det vi i arbetsgruppen
själva som benade ner det till tolv projekt. Det var en svår process där vi diskuterade mycket
fram och tillbaka. Vissa projekt slogs ihop medan andra tyvärr fick strykas helt. Många
gånger ville vi gärna ha fler projekt men vi var stenhårda med att det max skulle vara tolv
stycken.
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Eftersom det är första gången vi jobbar med fokusområden har projekten snarare fallit in
under fokusområdena snarare än konkretiserats därur. Det är något vi hoppas framtida
verksamhetsplansgrupper kommer ändra på och jobba med aktivt med!

Kårstyrelsen yrkar
att

omvandla mål- och visionsdokumentet till en strategisk plan enligt bifogat
förslag i bilaga 1.

att

i reglementet, § 1.1, lägga till en att-sats “att varje år uppdatera fokusområdena i
den strategiska planen”.

att

anta den framlagda verksamhetsplanen för 17/18 enligt bilaga 2.

Styrelseledamot Desirée Ohlsson reserverade sig mot förslaget med texten i slutet av
dokumentet.

Kårstyrelsen genom arbetsgruppen, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

EMIL THORSELIUS

Kårordförande 16/17

Kårstyrelseledamot 16/17

NIKLAS INGEMANSSON

SARA MÅNSSON

PATRIK GUSTAFSSON

JOOST KRANENBORG

Fullmäktigeledamot 2017

Fullmäktigeledamot 2017
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Jag reserverar mig mot Kårstyrelsens beslut att skicka upp propositionen med
verksamhetsplanen 17/18 till Fullmäktige. Detta väljer jag att göra av flera anledningar.
Den första anledningen är att jag anser att Mål- och visionsdokumentet ska vara just ett måloch visionsdokument. Det är bra att ha ett eget dokument som endast handlar om vad vi vill,
vad den stora visionen är för hela organisationen. Hur vi ska ta oss dit bör inte stå i det
dokumentet, det är något som passar mycket bättre in i verksamhetsplanen istället. Därför tror
jag inte att det är bra att omvandla mål- och visionsdokumentet till en strategisk plan.
Fokusområdena som arbetsgruppen har lagt till i mål- och visionsdokumentet bör ligga i
verksamhetsplanen istället.
Den andra anledningen till att jag väljer att reservera mig är att man i propositionen skriver att
KO och SO inte ska jobba särskilt mycket med verksamhetsplanen (inte dra i några projekt
alls). Detta tyckte jag lät lite konstigt så jag skickade in en fråga angående detta under
remissrundan där det sedan motiverades med att SO 17/18 valdes som en egen post och inte
som från en av ledamöterna. Att det gick till på detta vis beror på bortfall ur reglementet efter
den stora styrdokumentsrevideringen och bör kanske rättas till istället.
Den tredje anledningen till att jag väljer att reservera mig är på grund av innehållet i själva
verksamhetsplanen. Under fokusområde ”Funktionärsskap” borde projektmål två strykas. Jag
är rädd att den punkten kommer leda till att man strukturerar upp alla utskott för mycket. Jag
anser att varje utskottsordförande/projektledare eller liknande ska själv känna att de har
friheten att kunna sätta upp sin grupp så som de vill. Att ha beskrivningar för vad varje
utskott/grupp ska göra är en bra idé, men att beskriva vad varje medlem i den gruppen ska
göra är alldeles för mycket detaljstyrning. Fokusområde ”Centralorganisationen och
sektionerna” tycker jag inte borde vara med. Detta därför att jag fick motiveringen att den är
med för att det är ett problem, men man vet inte riktigt vad problemet är samtidigt exempelvis
som spårvägen inte alls finns nämnd när den troligtvis också blir ett problem även om man
inte vet exakt hur än. Fokusområde ”Pedellens arbetsbelastning” är bra att ha med, däremot
tror jag att den behöver sättas i ett större sammanhang. Jag tror att även om pedellens
arbetsbelastning är det mest akuta, behöver man se på hela heltidargruppen. När man nu i
verksamhetsplanen har valt att ha med fokusområden som sträcker sig över flera år så tror jag
att detta är möjligt. Risken när man löser ett problem i taget (nollegeneralens arvodering,
pedellen) är att nya problem skapas när ett annat försvinner och att man på så sätt kommer
jobba med den här typen av frågor föralltid. Även om man kanske måste börja med pedellen
så tror jag det är viktigt att det är tydligt att detta är något som rör heltidargruppen och inte
endast en post. Detsamma gäller med nollegeneralen.

DESIRÉE OHLSSON
Styrelseledamot 16/17
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6.3

Teknologkårens Mål- och visionsdokumentstrategiska plan beskriver målsättningen för
Teknologkårens verksamhet och hur den ska uppnås. Den strategiska planen är sprungen ur
det tidigare mål- och visionsdokumentet somDet togs fram av kårstyrelsen under våren 2014
och färdigställdes under nästkommande verksamhetsår.

Syftet med Teknologkårens Mål- och visionsdokumentstrategiska plan är att:





ge en helhetsbild av Teknologkårens målsättningar och verksamhetsområden.
förenkla utvärdering av Teknologkårens verksamhet vilket bidrar till kontinuitet i
organisationen.
användas vid framtagande av Teknologkårens verksamhetsplan.
hålla reda på projekt och verksamhet som är tänkt att löpa över flera års sikt.

Mål- och visionsdokumentetVisionen och målen i den strategiska planen bör genomsyra hela
Teknologkårens verksamhet och ska dessutom ligga till grund för framtagande av varje års
verksamhetsplan. Punkterna i verksamhetsplanen ska motiveras av målen i detta dokument.
Uppföljning av målen skall göras i slutet av varje verksamhetsår och en större översyn bör
genomföras var femte år. Nästa större översyn bör göras 2020.
Vidare ska den strategiska planen varje år uppdateras med fokusområden som förklaras
närmare i avsnitt 6.1.

En vision är en beskrivning av ett idealtillstånd. En vision ska vara något som alla kan enas
kring och sträva mot. Teknologkårens vision bör dessutom vara långsiktig, utmanande,
engagerande och sätta studenterna i fokus.
Teknologkårens vision är:
Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid såväl nu
som för framtiden.
Visionen utgår från studenter och begränsar sig inte till Teknologkårens verksamhet. Detta
då kåren finns till för studenterna och inte tvärtom. Med studenter avses i detta dokument
samtliga studerande och forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola.
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Möjligheten att uppnå visionen påverkas av ett antal faktorer. Dessa har listats som mål
nedan.









Alla studenter ska ha möjlighet att kunna utvecklas under hela sin studietid
Alla studenter ska känna gemenskap och samhörighet
Alla studenter ska känna att de har inflytande och kan påverka sin studiesituation
Alla studenter ska känna sig trygga under hela sin studietid
Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor
Alla studenter ska uppleva att alla aspekter av deras studietid håller en hög kvalité
Alla studenter ska må bra under hela sin studietid
Alla studenter ska efter sin studietid känna att den var värdefull

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





Teknologkåren ska ha en tydlig, effektiv och transparent organisation
Teknologkåren ska vara en slagkraftig organisation med stark integritet
Teknologkåren ska ha en långsiktigt ekonomiskt hållbar organisation
Teknologkåren ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i

Teknologkårens verksamhetsplan tas fram under våren varje år och sätts för nästkommande
verksamhetsår. Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att genom Fullmäktige påverka
de arbetsområden som Teknologkåren ska arbeta med och lägga extra tyngd på under
verksamhetsåret.

Vissa frågor som Teknologkåren arbetar med sträcker sig över ett tidsspann som är längre än
ett år. Vi kallar frågorna för fokusområden och de listas i det här dokumentet.
Ett till två fokusområden införs av Fullmäktige årligen allt eftersom de gamla löper ut. Ett
fokusområde har ett tidsspann på max tre år och således kan det som mest löpa 3 – 6
fokusområden parallellt. Varje fokusområde innehåller en kortare bakgrundsbeskrivning och
en målbild. Upplevs målen för ett fokusområde ha uppnåtts före tidsramens slut går det
naturligtvis att stryka ur dokumentet.
För att uppnå en bra och lagom arbetsbelastning för Kårstyrelsen består verksamhetsplanen
av upp till 12 projekt. Projekten är antingen årsspecifika projekt som är väl avgränsade till ett
år eller projekt som konkretiseras ur fokusområdena. En bra balans mellan de två
projekttyperna är eftersträvansvärt och därför läggs följande begränsningar på
Teknologkårens verksamhetsplaner:
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Verksamhetsplanen består av maximalt 12 projekt.
Varje fokusområde måste konkretiseras ner i minst ett projekt årligen.
Det måste finnas minst tre årsspecifika projekt i varje verksamhetsplan.

Att hitta funktionärer som vill vara med och driva kårens arbete och utveckla det till det
bättre är en av nyckelfaktorerna för att vi ska fungera som kår och en ideell förening. Vi har
problem med att effektivt rekrytera funktionärer samtidigt som det många gånger upplevs
som svårt att hålla koll på vilka funktionärer vi egentligen har. Vi ger dem heller inte de bästa
förutsättningarna för att klara av sina uppdrag.
Målsättningarna med fokusområdet är




Det ska vara tydligt hur och i vad man kan engagera sig i på Teknologkåren.
Det ska finnas möjlighet att sätta rätt person på rätt post.
Du ska få en bra överlämning där du blir förberedd för rollen du axlar.

LTH bidrar i dagsläget med finansiering för att vi ska arvodera en person som samordnar
och utvecklar Nollningen på Teknologkåren, nämligen Nollegeneralen. Hur Nollegeneralen
ska arbeta, arvoderas, ha för roll gentemot övriga heltidsarvoderade, vilken roll den har i
Nollningsutskottet och hur Nollningen ska ledas är frågor som diskuteras mycket fram och
tillbaka. Tyvärr har våra Nollegeneraler haft problem med sina studier och sin
arbetsbelastning under mandatperioden, något som behöver rättas till.
Målsättningarna med fokusområdet är



Teknologkåren ska ha en hållbar arbetsbelastning för Nollegeneralen.
Teknologkåren ska ge de bästa förutsättningarna för en bra Nollning under
Nollegeneralen.

Många av Teknologkårens system har några år på nacken samtidigt som IT-samhället runt
omkring oss har utvecklats väldigt fort. Vi har gått från lokala IT-lösningar till att allt mer ska
vara enkelt åtkomligt genom internet. Teknologkåren har tyvärr inte riktigt hängt med i den
utvecklingen och det är dags att vi kommer ikapp.
Målsättningarna med fokusområdet är





Digitalt material som produceras ska vara lättillgängligt och sökbart för framtida
funktionärer.
Teknologkårens IT-infrastruktur och IT-system ska inte stå och falla på att en
enstaka person eller grupp har kunskap.
Teknologkårens funktionärer kan arbeta på ett modernt och effektivt sätt med IT.
Teknologkåren har lätthanterliga interna IT-system.
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Som namnet på fokusområdet antyder så finns en bristande kunskap om vad och vilka
Teknologkåren är. Det gäller bland medlemmar, sektioner och externa parter. Vi har en
förkortning TLTH som ständigt förväxlas med LTH. Vi har problem med att nå ut till våra
medlemmar med information och avståndet dit upplevs som stort.
Målsättningarna med fokusområdet är





Det finns en tydlig kommunikationsplan för att nå ut till alla medlemmar.
Alla medlemmar vet var de har Teknologkåren.
Alla medlemmar vet vad Teknologkåren gör.
Teknologkåren har ett starkt varumärke.

Vi arbetar på sektionerna på olika sätt och är i ständig kontakt med dem. Det finns dock
fortfarande oklarheter i vad centralorganisationens roll ska vara i förhållande till sektionerna.
Vi jobbar med sektionskontakter och kollegier, vilket minskar avståenden, men vi skulle
kunna göra så mycket mer. En början på det hela är att reda ut vem som egentligen gör vad.
Målsättningarna med fokusområdet är





Sektionerna ska vara en naturlig del av Teknologkåren
Teknologkårens centralorganisation och sektionerna ska inte konkurrera med
varandra
Det ska tydligt framgå vilken organisation gör vad.
Det ska vara lätt att dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter.

Teknologkårens Pedeller jobbar väldigt mycket, är ofta väldigt stressade och lever på gränsen
till utbrändhet. Det har tidigare diskuterats om att ha en extrapedell under Nollningen, byta
mandatperiod och lägga över arbetsuppgifter på kanslisten och andra heltidare. Inget konkret
har gjort för att förändra situationen och det är en arbetsuppgift som kommer ta tid. Bra
förändringar av heltidarposter kräver utredning, implementationsplan och utvärdering.
Målsättningarna med fokusområdet är



Pedellen ska må bra och trivas med sitt engagemang.
Pedellen ska ha en hållbar arbetsbelastning.
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Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att genom Fullmäktige påverka de
arbetsområden som Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (hädanefter
Teknologkåren) ska arbeta med och lägga extra tyngd på under verksamhetsåret.
Grundtanken med verksamhetsplanen är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan
att i allt för stor utsträckning detaljstyra verksamheten.

Det är Kårstyrelsens ansvar att arbeta med, följa upp och avrapportera de olika projekten
inom verksamhetsplanen. För att klara av uppdraget behöver Kårstyrelsen inhämta
expertkompetens och arbetskraft från utskotten och från funktionärerna (så väl
heltidsarvoderade som ideella). Det är dock alltid Kårstyrelsen som ansvarar för att arbetet
fortgår löpande under verksamhetsåret. Alla projekt i verksamhetsplanen ska vara avslutade
vid årets slut.

Vissa av projekten kommer att mynna ut i rapporter eller i ärenden som kommer att
presenteras inför Fullmäktige under årets gång men för att underlätta inför framtidens
tillbakablickar och för att ge en helhetsbild av arbetet som gjorts ska resultatet av
verksamhetsplanens alla projekt redovisas till Fullmäktige. Det ska göras genom
verksamhetsberättelsen som presenteras under nästkommande verksamhetsårets
Höstfullmäktige.
Även delrapporter av verksamhetsplanen bör ges till Fullmäktige under årets gång för att
säkerställa att arbetet rör sig i rätt riktning.

Ett stort fokus för årets verksamhetsplan har varit att göra den lagom stor. Den består av
tolv projekt där tanken är att varje styrelseledamot får ansvaret över två projekt var.
Kårstyrelsens ordförande och Kårordförande bör således inte ansvara över några projekt,
istället står de för stöd och samordning. Samtidigt ger begränsningen till tolv projekt
utrymme för sittande styrelse att välja en annan arbetsfördelning.
Rekommenderat är att varje projekt tillskrivs en projektgrupp med en styrelseledamot i
spetsen. Projektgruppen konkretiserar sedan ner sitt projekt med en projektplan som
godkänns av Kårstyrelsen.
Själva verksamhetsplanen i sig är uppbyggd genom två större delar: projekt sprungna ur den
strategiska planens fokusområden samt årsspecifika projekt för innevarande verksamhetsår.
Vissa projekt tar avstamp ur tidigare arbete medan andra startar från noll.
Fokusområdena listas i den strategiska planen och utgörs av områden och projekt som tar en
längre tid än ett år att genomföra. I årets verksamhetsplan är sju av de tolv projekten
konkretiserade från fokusområden. Utöver det finns det fyra projekt som identifierats som
viktiga för Teknologkåren under verksamhetsåret 17/18 men som samtidigt är väl
avgränsade för att genomföras under ett verksamhetsår.
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I dagsläget är det många gånger svårt att se vad en funktionärspost egentligen innebär för
arbete. Läget förändras från år till år och Teknologkårens styrdokument hålls inte
uppdaterade. Det skapar ett glapp mellan hur posterna beskrivs, hur de marknadsförs och
hur de valbereds. Det behöver lösas på ett sätt som tydliggör arbetsuppgifterna utan att
samtidigt detaljstyra verksamheten i allt för stor grad.
Vidare får valberedningen från år till år själva styra över vilka egenskaper som de finner
lämpliga hos potentiella kandidater. De gör det förvisso med stöd ur överlämnat material och
genom frågor till postinnehavare men likväl är det just de själva som bestämmer, något som
kanske snarare bör bestämmas av Kårstyrelsen eller Fullmäktige.






Skapa kravprofiler för alla av
Fullmäktige valda funktionärsposter.
Skapa post- och arbetsbeskrivningar
under Kårstyrelsen för samtliga
funktionärsposter inom
Teknologkåren centralorganisation.
Genom funktionärsregister och
styrdokument, skapa möjlighet att
presentera och informera om
funktionärsposter på ett transparent
och långsiktigt sätt.



Både presumtiva och valda
funktionärer ska ha en klar bild av
vad uppdragen på Teknologkåren
innebär.



Valberedningen ska ha verktyg för att
kunna sätta rätt person på rätt
funktionärspost.



Fullmäktige och/eller Kårstyrelsen
ska ha möjlighet att styra och påverka
vilken typ av person Teknologkåren
vill ha på vilken funktionärspost.

Av någon anledning har arbetet med överlämning och testamenten hamnat i skymundan de
senaste på Teknologkåren, trots att det är en grundpelare i studentlivet. Det skapar problem
när t.ex. företrädare och efterträdare inte kommer överens, när företrädare försvinner iväg
och blir okontaktbara eller om funktionärsposter står vakanta under ett års tid. På samma
sätt kan olika gruppkonstellationer eller utskott lida om överlämningen är bristande.



Kartlägg vilka funktionärstestamenten
som finns i dagsläget.



Skapa stödstrukturer för att åtgärda
eventuella problem med saknade
testamenten.



Skapa stödstrukturer för både
individuella överlämningar och
överlämningar i grupp.
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Det är lätt att lämna över sitt eget och
tidigare postinnehavares arbete till nya
funktionärer samt att lämna över hur
olika gruppkonstellationer har arbetat.



Som ny funktionär ska du inte behöva
vara beroende av din företrädares
närvaro i överlämningen eller i tiden
därefter.



Alla ska få ett skriftligt testamente
överlämnat till sig under
verksamhetsåret 18/19.
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Fullmäktige har tagit beslutet att arvodera Nollegeneralen vår och sommar under 2017 resp.
2018, varpå Nollegeneralen ska övergå till att vara en ideell funktionärspost. Det innebär att
sättet Teknologkåren arbetar med Nollningen från centralt håll behöver förändras för att
tillåta att helt ideell grupp planerar och genomför den. Det i sin tur innebär att det kan
behövas arbetsförändringar i Nollegeneralens arbete men det kan lika väl innebära
förändringar i själva Nollningen.



Skapa en handlingsplan för hur
Nollningen ska se ut och hanteras
under en ideell ledningsgrupp i
praktiken, både i själva övergången
men också i framtiden.



Skapa en utvärderingsmetod för att
utvärdera utfallet av de eventuella
förändringarna.



Övergången mellan en arvoderad
Nollegeneral och en ideell
Nollegeneral ska inte påverka
Nollningen på ett negativt sätt.



Nollningen ska inte tappa det syfte
och den höga kvalitet den håller i
dagsläget.

Det senaste verksamhetsåret har kantats av kraschar och annat strul i Teknologkårens
datorsystem vilket lett till stora konsekvenser i det dagliga arbetet för våra funktionärer.
Problembilden ligger mycket i att de system Teknologkåren använder idag har några år på
nacken samt att de personer med kunskap om systemet antingen börjar försvinna ur
organisation eller har försvunnit.
Vidare har sättet Teknologkårens funktionärer arbetar med digitala filer förändrats och det
finns ett större behov av att kunna jobba från olika platser samt att dela dokument med
varandra på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Arbetet har påbörjats till viss del under
verksamhetsåret 16/17 men mycket kvarstår.



Efter utredning, ta ett beslut i frågan
om Teknologkåren bör hantera sin
IT-infrastruktur på egen hand eller
vidareförmedla den till extern part.



Teknologkårens IT-infrastruktur ska
inte vara beroende av om det finns en
hög IT-kompetens under ett specifikt
verksamhetsår.



Skapa en IT-infrastruktur för
datorkonton, mail-, fil- och
delningssystem m.m. anpassad efter
det arbetssätt som används i
dagsläget.



Teknologkårens IT-infrastruktur är
långsiktigt hållbar och används på ett
enkelt och effektivt sätt av våra
funktionärer utan större
förkunskaper.
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Under verksamhetsåret 16/17 utreddes Teknologkårens varumärke och namn. Oavsett om
det mynnar ut i en förändring eller inte behövs det arbetas med att beslutet implementeras
och förankras ordentligt i hela organisationen. Teknologkåren behöver strategiskt jobba med
frågan för att behålla legitimiteten i eventuella förändringar och för att det faktiskt ska bli
något av projektet.





Lägg upp en strategi för hur
Teknologkåren ska arbeta med sitt
varumärke på ett sätt som tydliggör
varumärket både mot interna och
externa parter.



Teknologkåren har en strategi för att
säkerställa ett starkt och tydligt
varumärke.



Teknologkårens hela organisation har
en vilja och en möjlighet att arbeta
med varumärket.

Genomför eventuella förändringar i
material som behöver förändras till
följd av varumärkesarbetet.

Teknologkåren har de senaste både utrett och sett över våra informationskanaler och börjat
arbeta mer aktivt med att synliggöra och marknadsföra kåren utåt. Arbetet har i hög grad
varit beroende av sittande Informationsansvarig och nu behövs det sättas på pränt och läggas
upp på ett strategiskt sätt. Hur använder Teknologkåren sina olika kanaler på rätt sätt och
vad är egentligen rätt nivå att lägga sig på? Vad är en kommunikationsplan för
Teknologkåren?



Arbeta fram en kommunikationsplan
för Teknologkåren.
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Teknologkåren vet vilka dess
målgrupper är och hur de ska
kommuniceras med.



Teknologkåren har en strategi för att
marknadsföra kåren gentemot sina
olika målgrupper.



Det finns en kännedom bland
Teknologkårens medlemmar vad
kåren är för något.
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Begrepp som “Teknologkåren centralt”, “kåren centralt” och “centralorganisationen” har
börjat användas mer och mer. Skillnaden och likheterna mellan sektionerna och
Teknologkårens centralorganisation poängteras och synliggörs i hopp om att knyta
organisationerna närmare varandra.
Problemet är att det inte finns något tydlig utgångspunkt för vilka skillnaderna och likheterna
egentligen är och om de överhuvudtaget borde existera. Är centralorganisationen en extra
sektion? Konkurrerar centralorganisationen med sektionerna? Vem eller vilka aktörer riktar
sig centralorganisationen mot?



Kartlägg skillnaderna i vad
Teknologkårens centralorganisation
arbetar med och vad sektionerna
arbetar med.



Utred vilka förväntningar och krav
organisationerna ställer på varandra
och hur väl de uppfylls.



Sätt upp målsättningar för vad
Teknologkårens centralorganisation
bör arbeta med och/eller inte arbeta
med samt vilka eventuella
förändringar som måste göras för att
nå dit.



Det finns en tydlig uppdelning av vad
Teknologkårens centralorganisation
borde hålla på med och inte hålla på
med (d.v.s. vad som borde lämnas åt
sektionerna).

Det finns idag en negativ bild av att man som Pedell blir arg och bitter under sin
mandatperiod. Även om bilden kanske inte är helt sann så existerar problemet med att våra
Pedeller jobbar väldigt mycket, är ofta väldigt stressade och lever på gränsen till utbrändhet.
Det är inte ett nytt problem utan tidigare utredningar har gjorts med varierande omfattning.
De har dock inte genererat några lösningar.



Kartlägg och utred vilka
arbetsuppgifter Pedellen lägger sin tid
på och se hur stort problemet med
arbetsbelastningen är.



Ge förslag på lösningar som skulle
kunna genomföras för att minska
Pedellens arbetsbelastning och
förbättra dess situation.
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Det finns en reell möjlighet för
Teknologkåren att genomföra
förändringar redan nästa
verksamhetsår så att Pedellens
arbetssituation kan förbättras.
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Det är nu 2 år sedan Teknologkårens studiesociala- och utbildningspolitiska program
(SOUPen) uppdaterades och fick en översyn. Då genomfördes stora strukturförändringar
som fortfarande upplevs som bra. Det finns dock en del åsikter som Utbildningsutskottet
och Kårstyrelsen tror att vi inte skulle vilja ha i exakt samma utformning idag. Dessutom
saknas vissa ställningstaganden som Teknologkåren hade behövt ha en välgrundad åsikt i.



Genomför en uppdatering av det
Studiesociala- och utbildningspolitiska
programmet med avseende på
innehåll.



Teknologkåren har tydliga och
aktuella åsikter i olika studiesocialaoch utbildningspolitiska frågor



Utbildningsutskottet har en tydlig och
helomspännande grund att bedriva
sin verksamhet utifrån.

I dagsläget finns strukturer och processer för hur Kårordförande och Generalsekreterare ska
arbeta med ekonomin. De finns dock inte nedskrivna någonstans utan lämnas över muntligt
från år till år. Rutinerna upplevs onödigt byråkratiska och omständliga. Säkerheten som
rutinerna ska medföra borde gå att genomföra på ett bättre sätt.
På samma sätt finns rutiner för avtal vilka baseras på firmateckningsrättigheterna och på
Policyn för ekonomi och avtal. Tyvärr är de rätt intetsägande och redan i dagsläget finns viss
avtalsrätt delegerad utan något bakomliggande beslut eller någon ordentlig tanke. Många
gånger görs dessutom dubbelarbete som hade kunnat effektiviseras.



Skapa effektiva, säkra och
nedtecknade rutiner för hur
attestering sker praktiskt på
Teknologkåren



Skapa effektiva, säkra och
nedtecknade rutiner för hur
avtalsprocessen fungerar hos
Teknologkåren.
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För att förhindra tidsödslande och
onödig byråkrati skriver rätt personer
under rätt saker på Teknologkåren.



Teknologkårens rutiner kring
ekonomi och avtal gör att så väl
uppsåtligt bedrägeri som oskyldiga
misstag upptäcks och förhindras.
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Teknologkårens centralorganisation ger flertalet utbildningar riktade mot funktionärer på
flera håll: sina egna, sektionsfunktionärer och engagerade hos de fria föreningarna. Exempel
på utbildningar som finns i dagsläget är styrelseutbildningen, likabehandlingsutbildningar och
studeranderepresentantsutbildningar. Enda stället utbildningarna finns definierade idag är i
budgeten, vilken inte svarar på några frågor om syfte, vem som ansvarar för genomförande
och vilka olika målgrupper som finns. Utbildningarna anses vara viktiga ur flera perspektiv
och en helhetsöversyn borde göras.



Kartlägg vilka utbildningar som ges av
Teknologkårens centralorganisation.



Utred om Teknologkåren ger rätt
utbildningar som täcker alla önskade
områden och om utbildningar skapar
det mervärde som önskas.





Som funktionär hos Teknologkåren
har du goda grunder att stå på för att
kunna genomföra ditt uppdrag.



Som funktionär hos Teknologkåren
ska du känna att du lär dig någonting.



Både arrangerande och deltagande
parter ska känna till vilka utbildningar
som finns och vilka förväntningar
som finns.

Utifrån utredningen, skapa rutiner för
vilka utbildningar som ska hållas, vem
som ansvarar för planering och
genomförande och vilka som bör
deltaga.

Teknologkåren har en växande heltidargrupp som idag till stor del arbetsleds ensamt av
Kårordförande. Gruppen är väldigt spretig och arbetsledningen kan upplevas svår stundtals.
I och med införandet av Huvudansvarig för Utbildningsfrågor har dessutom en odefinierad
hierarki skapats i en tidigare organisatoriskt helt platt grupp. Det väcker frågan om
heltidargruppen arbetsledas på samma sätt som tidigare med Kårordförande i spetsen.
Heltidargruppen utgör också det som Teknologkåren har definierat som sitt presidium. Det
är ett presidium om 11-12 personer. En grupp som är mycket större än Kårstyrelsen och
som kan ta dess befogenheter vilket går rakt emot en delegationsordning där mindre och
mindre grupper får befogenheter från Fullmäktige. Samtidigt finns det inte explicita regler
för hur beslutsprocessen i presidiet ska se ut.



Utred om en hierarkisk struktur hos
ledningsgruppen är något
Teknologkåren vill jobba med.



Teknologkåren ska effektivt kunna
leda och stödja sina heltidsarvoderade
funktionärer i deras arbete.



Ge förslag på eventuella förändringar
som behöver genomföras för att
Presidiet ska fungera som
utredningen visar, både ur ett beslutsoch ur ett
sammansättningsperspektiv.



Beslutsprocessen gällande delegerade
befogenheter från Kårstyrelsen till
Presidiet är rättssäker och inte lämnar
utrymme för tolkningar om vem som
får göra vad.
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7.1

I revideringen av styrdokumenten föll en del poster som bör väljas på valfullmäktige bort ur
reglementet. Detta bör åtgärdas, dels då en del av posterna är arvoderade och dels för att de
inte ska glömmas bort. Vår uppfattning är att fullmäktiges tidigare beslut har varit på
principen att alla arvoderade studentrepresentantuppdrag ska väljas av fullmäktige. Denna
motions främsta syfte är alltså att säkerställa att alla arvoderade studentrepresentantposter
finns med i reglementet.
Under vårens styrelse- och fullmäktigemöten har det diskuterats att eventuellt flytta vissa av
valen till styrelsen. Vi väljer att inte ta ställning i denna fråga och lägger därför inte heller
några förslag på några sådana förändringar. Det har lyfts många bra argument för och mot
och frågan kan definitivt undersökas vidare för ett senare beslut om förändringar.
I bilaga 1 kan ni hitta en historisk genomgång av vad som hänt de senaste åren när det
kommer till val av studentrepresentanter.
Nedan följer tabell över hur valen ser ut enligt förslagen från motionen om
utbildningsutskottets nya struktur, kompletterande beslut (Forskningsnämnden,
forskarutbildningsnämnden, biblioteksnämnden och husnämnden) och lite finjusterande för
att få allt att faktiskt passa gamla och nya strukturer. Konkretiseringen av beslutet från
FM4/2017 om att alla arvoderade poster (som sitter på verksamhetsår) kommer utgå från
följande tabell.
Organ
LTHs styrelse
Ledningsgruppen för
grundutbildning, LGGU
Lednignsgrupp för
jämställdhet, likabehandling
och mångfald, JäLM
Husnämnden
Biblioteksnämnd
Rekryteringsnämnden
Karriärsnämden
Forskningsnämnden
Forskarutbildningsnämden

Ordinarie
KO, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
HU, 2 st ideella

Suppleant
HU, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
UI, UE, 1 st ideell

SA, 1 st ideell (Dokt-nom)

2 st ideella

SA, Pedell
SA, 1 st ideell (Dokt-nom)
2 st ideella
2 st ideella
HU, 2 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
3 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

Notera att fullmäktige enligt förslag inte beslutar exakt vilka heltidare som sitter i vilket organ
utan delegerar detta beslut till styrelsen att fastställa genom arbetsbeskrivningar.
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I den motion som skickades in till FM4/2017 var förslaget lite förändrat från vad som finns
här över. Den listan följer nedan.
Organ
LTHs styrelse
Ledningsgruppen för
grundutbildning, LGGU
Lednignsgrupp för
jämställdhet, likabehandling
och mångfald, JäLM
Husnämnden
Biblioteksnämnd

Ordinarie

Suppleant

KO, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
UI, 2 st ideella

HU, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
3st ideella

SA, 1 st ideell (Dokt-nom)

2 st ideella

SA, Pedell

Rekryteringsnämnden
Karriärsnämden

2 st ideella
2 st ideella

2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella

Forskningsnämnden
Forskarutbildningsnämden

HU, 2 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

3 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

SA, 1 st ideell (Dokt-nom)

Jag yrkar därför
att

i reglementet, § 1.2.1 Valfullmäktige, lägga till
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
grundutbildning ............................................................................... (2o, 1s)
Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald .............................. (1o, 2s)
Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Husnämnd ...........................(2s)
Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Biblioteksnämnd ......... (1o, 2s)
Ledamot i Forskningsutbildningsnämnden vid Lunds Tekniska
Högskola ........................................................................................... (3o, 3s)
Ledamot i Forskningsnämnden vid Lunds Tekniska
Högskola ........................................................................................... (2o, 3s)
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att

i reglementet, § 1.2.1 Valfullmäktige, ändra den avslutande texten till
Följande val till ordinarie- och suppleantplatser är i första hand
reserverade till Doktorandsektionens nomineringar:
a) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse ................... (1o, 1s)
b) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
Jämställdhet, Likabehandling och
Mångfald ......................................................................................... (1o)
c) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas
Forskningsutbildningsnämnd ................................................ (3o, 3s)
d) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Forskningsnämnd (2o, 3s)
e) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Biblioteksnämnd ....... (1o)
Om Doktorandsektionen ej har inkommit med nomineringar vakantsätts
posterna med möjlighet för alla medlemmar att kandidera.

att

i reglementet, § 1.2 Val, längst ner lägga till ett nytt stycke:
Utöver de val till ordinarie- och suppleantplatser som fastställs under §
1.2.1 s) – y) delegerar Fullmäktige till Kårstyrelsen att fastställa följande
poster till personer inom Presidiet:
a) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse .................. (1o, 1s)
b) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
grundutbildning ....................................................................... (1o, 1s)
c) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
Jämställdhet, Likabehandling och
Mångfald ......................................................................................... (1o)
d) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Husnämnd ................. (2o)
e) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Biblioteksnämnd ....... (1o)
f) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Forskningsnämnd .... (1 o)

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

JACOB ADAMOWICZ

Utbildningsansvarig för externa frågor 16/17
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7.2

Att vi tappat styrdokument 2014-2016 gör det svårt att gräva historiskt i dokumenten och det
är anledningen till att vi upplevs som virriga i kårstyrelsen. Vi har dessutom fått lite olika svar
och klartecken från personer som inte stämmer överrens. Här kommer ett nytt försök att
reda ut historien om studeranderepresentanter.

Enligt ett reglemente från 2013-12-05 väljs följande studeranderepresentanter av Fullmäktige.






ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (3o, 3s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp (1o, 1s)
ledamot i Grundutbildningsberedningen (2o, 2s)
ledamot i rekryteringsnämnden (2o, 2s)
ledamot i karriärnämnden (2o, 2s)

FM6/2014 togs beslut om att införa en delegationsordning där man beslutade
att

stryka TLTH:s policy för val av externa representanter i reglementet § 17.3

att

ålägga styrelsen att till FM7/2014 inkomma med reviderat reglemente med
avseende på de stycken som behandlar val av externa representanter eller
studeranderepresentanter

att

ålägga styrelsen att till FM7/2017 inkomma med lämplig ersättningen för den
strukna TLTH:s policy för val av externa representanter.

FM8/2014 låg ” Revidering pga. delegationsordning” som ett beslutsärende med sena
handlingar. Enligt protokollet ströks sedan punkten från dagordningen. Troligtvis behövdes
inga förändringar eftersom ärendet aldrig dyker upp igen.
FM9/2014 (Höstens val-FM) väljs



1 st ordinare ledamot i rekryteringsnämnden
2 st ordinare ledamöter i karriärnämnden

FM3/2015 (Vårens val-FM) väljs




2 st ordinarie ledamöter i styrelsen för LTH
2 st suppleanter till styrelsen för LTH
2 st ordinare ledamöter i grundutbildningsberedningen

Slutsatsen är att delegationsordningen in påverkade valen av studeranderepresentanterna vi
diskuterar.
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Våren 2016 var ett tvåårigt projekt med att revidera alla styrdokument klart. Dock tog
gruppen inte någon hänsyn till förändringar som skett under de två åren de hållit på med
arbetet vilket har lett till en hel del problem i efterhand. Dessutom kontrollerades resultat
inte tillräckligt noga när det togs och en hel del oönskade förändringar skedde.
FM1/2016 beslutar Fullmäktige att godkänna den nya strukturen för Utbildningsutskottet.
Här görs följande förändringar:









ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (3o, 3s) (2o, 2s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp (1o,1s)
ledamot i Grundutbildningsberedningen (2o, 2s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning (2o, 1s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas infrastruktur- och biblioteksberedning (1o, 2s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas arbetsgrupp för jämlikhet, likabehandling och
mångfald (1o, 2s)
ledamot i rekryteringsnämnden (2o, 2s)
ledamot i karriärnämnden (2o, 2s)

En av de ordinarie posterna och en av suppleantposterna i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag,
vakantsätts posterna med möjlighet för alla medlemmar att kandidera.
Dessutom så införs att heltidare ska sitta på olika poster vilket kan summeras i tabellen
nedan:
LTHs styrelse
LG GU
JäLM
IBB
Rekryteringsnämnden
Karriärsnämden

Ordinarie
KO, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
HU, 2 st ideella
SA, 1 st ideell
SA, 1 st ideell
2 st idella
2 st idella

Suppleant
HU, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
UI, UE, 1 st ideell
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella

FM2/2016 beslutar Fullmäktige att anta nya styrdokument enligt
styrdokumentsrevideringsgruppens förslag. Förslaget skriver helt över beslutet FM1/2016.
Nu väljs istället endast




ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (3o, 3s)
ledamot i Rekryteringsnämnden (2o, 2s)
ledamot i Karriärnämnden (2o, 2s)
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FM4/2016 beslutar Fullmäktige
att

samtliga tre (3) platser i Forskarutbildningsnämnden i första hand är
reserverade för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har
inkommit med förslag innan FM5 vakantsätts posterna med möjlighet för
samtliga medlemmar att kandidera.

att

två (2) platser i Forskningsnämnden i första hand är reserverade för
doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med
förslag innan FM5 vakantsätts posterna med möjlighet för samtliga
medlemmar att kandidera.

att

en (1) plats i Forskningsnämnden reserveras för den heltidsarvoderade inom
utbildningsutskottet som ansvarar för doktorand- och forskningsfrågor

Det har aldrig skrivits in något dokument dock.
FM7/2016 skickar undertecknad in ett förslag på hur förslagen ska slås ihop utifrån att gå
igenom att-sats för att-sats i UtbU-motionen. Dock verkar jag ha missat att lägga med
posterna från FM1/2016, troligtvis för att jag inte läst hela att-satsen utan bra delen där vi
ska stryka saker och då tänkt att ”ah, men dessa poster är ju redan strukna ur det nya
reglementet”. Fullmäktige stadfäster beslutet och det ser ut som i tabellen nedan:
Väljs av
FM

LTHs styrelse

?
?
?
?
FM
FM

LG GU
JäLM
Husnämnd
Biblioteksnämnd
Rekryteringsnämnden
Karriärsnämden

Ordinarie
KO, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
HU, 2 st ideella
SA, 1 st ideell
SA, 1 st ideell
SA, 1 st ideell
2 st idella
2 st idella

Suppleant
HU, 2 st ideella (varav
en nominerad av Dokt)
UI, UE, 1 st ideell
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella

Observera att alla poster med ett frågetecken inte finns specificerade någonstans utom i
arbetsbeskrivningarna för heltidare.
FM2/2017 yrkar Tim Djärf att lägga till poster enligt följande tabell:
LGGU
JäLM
Husnämnd
Biblioteksnämnd

Ordinarie
UI, 2 st ideella
SA, 1 st ideell (Dokt-nom)
SA, Pedell
SA, 1 st ideell (Dokt-nom)

Suppleant
3 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella

Fullmäktige väljer att bordlägga ärendet.
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FM3/2017 hade styrelsen inkommit med ett nytt motionssvar som tyvärr inte stämde helt
och hållet då de utgått från fel argumentationsgrund. Summerat handlar det om





Alla poster Tim yrkar att vi ska lägga in i reglementet har Fullmäktige redan beslutat
en gång om att de ska ligga i reglementet (dock med lite andra siffror).
Att LTH splittrade Infrastruktur- och biblioteksnämnden (IBB) till Husnämnd och
Biblioteksnämnd har aldrig riktigt hanterats särskilt medvetet av Fullmäktige
troligen.
Forskarutbildningsnämnden (FUN) och forskarnämnden (FN) ligger fortfarande
utanför något styrdokument och ingen har yrkat på att lägga in dem. 3o och 3s för
vardera. Förslag enligt FM4/2016.

Tabellen för arvoderingar är fortfarande
Ungefärligt
antal möten
8
?
?
20
6
6
6
6
8

Organ

Arvodering

Styrelsen LTH (SLTH)

7000 kr i grundarvode +
1100 kr/möte
Rekryteringsnämnden
7000 kr i grundarvode +
1100 kr/möte
Karriärsnämnden
7000 kr i grundarvode +
1100 kr/möte
Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) 600 kr/möte
Forskarutbilningsnämnden (FN)
600 kr/möte
Forskarnämnden (FUN)
600 kr/möte
Husnämnden
600 kr/möte
Biblioteksnämnden
600 kr/möte
Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling 600 kr/möte
och mångfald (JäLM)

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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7.3

Den här motionen har nu tagit många turer fram och tillbaka och Kårstyrelsen fick i uppdrag
av Fullmäktige att undersöka frågan närmare vilket mynnade ut i en ny motion från Jacob
Adamowicz.
Diskussionerna i styrelsen har inte varit helt eniga men vi anser att förslaget som motionen
föreslår är det alternativ som ger tydlighet och kontinuitet i valen av arvoderade
studeranderepresentanter. Styrelsen vill dock lyfta att det är många poster som läggs till att
väljas under Fullmäktige vilket tar tid samt att flera av posterna har varierande
arvoderingsgrad. Styrelsen lutar sig dock mot utredningen som gjordes i samband med
Utbildningsutskottets omstrukturering (FM1/2016) och anser att motionen stämmer överens
med vad som sades i den handlingen.
Kårstyrelsen föreslår Fullmäktige att bifalla motionen i sin helhet.

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

DAVID WESSMAN

Kårstyrelseledamot 16/17
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