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I Teknologkårens tjänst,

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. Dock ställer påsken till det och därför
föreslås en längre justeringstid om ytterligare en vecka. Med andra ord
föreslås protokollet vara färdigskrivet senast 2017-04-09 samt färdigjusterat
senast 2017-04-23.

§7

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

§9

Protokoll som inväntar underskrifter: FM8/2016, FM9/2016, HöstFM/2016,
FM2/2017

§ 11

Undertecknad har fattat ett ordförandebeslut om att låta reglerna Fullmäktige
antog inför förra valfullmäktige gälla även detta möte. Fullmäktige kan under
mötet ta ställning till förfarandet genom att antingen stadfästa det eller inte.

§ 12

Eventuella motkandidatur inkommer som en sen handling.
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1

På grund av misskommunikation och glömska har inget beslut tagits om vilket valförfarande
som ska gälla under FM3, vårens valfullmäktige. Problemet uppdagades samtidigt som
valberedningens förslag skulle skickas ut och därför behövdes ett snabbt beslut.
Undertecknad valde att vi inför detta möte följer den process och de regler som sattes upp av
kårstyrelsen och Fullmäktige inför HöstFM hösten 2016.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Eventuell motkandidatur mot valberedningens förslag måste anmälas till senast 48
timmar efter den dagen då valberedningens förslag kommit ut. Ämnar man
motkandidera mot flera poster skall alla dessa anmälas. Ingen fri nominering
tillämpas på valmötet.
Innan punkten gällande valärenden påbörjas håller valberedningen en kort
presentation som delger, utan att avslöja specifika detaljer, hur intervjuprocesserna
samt bedömningarna av kandidaterna gått till. Valberedningen tar emot frågor och
uppmanar församlingen att ställa relevanta frågor.
Att kandidater till heltidarposter ges maximalt 20 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 8 minuter.
Att kandidater till icke-heltidarposter ges maximalt 10 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 4 minuter.
Att den första kandidaten att presentera sig, för respektive valärende, alltid är
valberedningens förslag.
Att valberedningen inleder diskussionsdelen av varje valärende genom att läsa upp
en nomineringstext som motiverar varför valberedningens förslag.
Att samtliga närvarande i församlingen har rätt att ställa frågor till kandidaterna
samt delta i diskussionerna. Det är upp till var och en i församlingen att bedöma
lämpligheten av sitt deltagande av fråge- och diskussionsmomenten, men ingen
systematisk eller officiell uteslutning skall förekomma. Undantagen till denna regel
7 är följande tre punkter:
 Fullmäktige har rätt att föra diskussion bakom lykta dörrar.
 Talman har rätt att avbryta eller neka en person att tala om personen
yttrar eller beter sig på ett sätt som uppenbart stör eller vilseleder mötet.
 Kandidater till poster får inte närvara på andra (mot)kandidaters
presentations- och utfrågningsmoment för samma post. Därutöver får
inga kandidater till en post närvara under diskussionsdelen av postens
valärende.
Att för respektive post skall det föras en talarlista som talmanspresidiet ansvarar
för att underhålla. En talarlista etableras under den första intervjun för respektive
post. Detta för att efterföljande motkandidater ska få samma frågor, i samma följd.
När talarlistan är genomarbetad öppnas det upp för övriga frågor. Det är upp till
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respektive person på talarlistan att ha komma ihåg frågan som ska ställas till
samtliga kandidater. För att frågorna ska vara relevanta är det rekommenderat att
de inledande frågorna (till talarlistan) är lämpliga för samtliga kandidater.



Uppenbart personspecifika frågor, det vill säga frågor som berör en
specifik person och som är olämplig eller överflödig för andra kandidater,
behöver inte ställas till de övriga kandidaterna.

Undertecknad har beslutat
att

fastställa förhållningsreglerna enligt ovanstående förslag.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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2.1

Siffra inom parentes efter en post anger rekommenderat antal personer att väljas att inneha
denna post. Om siffra saknas ska erforderligt antal personer väljas. (o) anger ordinarie, (s)
anger suppleant.
En ordinarie- och en suppleantplats i Lunds Tekniska Högskolas styrelse är i första hand
reserverade för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med
förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla medlemmar att kandidera.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Kårordförande (1)
Generalsekreterare (1)
Huvudansvarig för utbildningsfrågor (1)
Utbildningsansvarig för interna frågor (1)
Utbildningsansvarig för externa frågor (1)
Studiesocialt ansvarig (1)
Pedell (1)
Näringslivsansvarig (1)
Kårstyrelsens ordförande (1)
ledamot i Kårstyrelsen (6)
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad (1)
Sekrevisor (2)
Sakrevisorssuppleant (2)
Arkivutskottets ordförande (1)
Tackmästeriutskottets ordförande (1)
IAESTE-ordförande (1)
BEST-ordförande (1)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (2o, 2s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning (2o, 2s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för JäLM (2o, 1s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Husnämnd (2o, 3s)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Biblioteksnämnd (2o, 3s)

Valen s) – v) är ej med i reglementet men Fullmäktige bestämde under FM2 att ta valen
under FM3 i alla fall. Enligt de utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar som ligger under
kårstyrelsen går att utläsa antalet ledamöter som ska väljas, bifogat i tabell nedan. Dock följer
det inte helt och hållet hur det sett ut under året. Slutligen så har Fullmäktige inte tagit
ställning till om man under FM2 vill välja studeranderepresentanter till FN och FUN.
r) LTHs styrelse
s) LGGU
t) JäLM
u) Husnämnd
v) Biblioteksnämnd

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
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Suppleant
HU, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
UI, UE, 1 st ideell
2 st ideella
2 st ideella
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2.2

§1 Opening of meeting

Felicia Nilsson, Head of the Nomination Committee, declared the
meeting open at 18:15.

§2 Attendance

Felicia Nilsson
Elin Nyberg
Erika Björck
Ronja Lillienau

§3 Election of Meeting
secretary

The Nomination Committee decided to elect Elin Nyberg as meeting
secretary.

§4 Election of minute reviewer

The Nomination Committee decided to elect Erika Björk and Ronja
Lillienau as minute reviewer.

§5 Discussion regarding
conduct during council meeting

The Nomination Committee discussed what code of conduct would be
appropriate during the council meeting, which and what kind of
information that should be communicated as well as the type of questions
which the committee should, or should not, address.

§6 Discussion regarding
vacancies

The Nomination Committee discussed whether extra calls for vacancies
should be conducted. The preliminary course of action – unless
instructed otherwise by the union’s representative council, board or
presidium – is to announce an extra call on Wednesday March 29rd.

§7 Nominations

The Nomination Committee decided to nominate the following persons
for the respective positions:
•

President (Kårordförande):
Desirée Ohlsson

•

Secretary-General (Generalsekreterare):
Anders Nilsson

•

Head of External Educational Affairs (Utbildningsansvarig för
externa frågor):
Hanna Järpedal

•

Head of Social Affairs (Studiesocialt ansvarig):
Patrik Gustafsson

•

Pedell (Pedell):
Arvid Waldén Myhlback

•

Head of Corporate Relations (Näringslivsansvarig):
Jacob Tyrberg
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•

Head of the Union Board (Kårstyrelsens ordförande):
Tim Djärf

•

Member of the Union Board (Ledamot i Kårstyrelsen):
Christine Sjölander
Joost Kranenborg
My Reimer

•

Operations Auditor (Sakrevisor):
Alexander Pieta Theofanous

•

Head of the Archive Committee (Arkivutskottets ordförande):
Mattias Eklund

•

Member of the board of Lund University, Faculty of Engineering
(Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse):
Anders Lundqvist Persson
Filippa de Laval
-

•

Substitute (Suppleant):
Tim Djärf

Student representative within the Education board
(Studeranderepresentant inom Ledningsgruppen för grundutbildning vid
LTH):
Anders Lundqvist Persson
Filippa de Laval
Tim Djärf

§7.1 PhD
representative

The responsibility of preparing a candidate for the position of substitute
member of the faculty board (suppleant i LTH:s fakultetsstyrelse) was given to
the Doctoral Student Guild (Dokt). Since Dokt have not submitted any
nominations yet, The Nomination Committee have not taken position in this
matter.

§8 Vacancies

The Nomination Committee decided to put vacant on the following
positions:
•
•
•
•
•

Head of Educational Advocacy (Huvudansvarig för utbildningsfrågor)
Head of Internal Educational Affairs (Utbildningsansvarig för interna
frågor)
(Three positions as) Member of the Union Board (Ledamot i
Kårstyrelsen)
(One position as) Operations Auditor (Sakrevisor)
(All positions as) Substitute Operations Auditor
(Sakrevisorssuppleant)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Head of the Gratitude Committee (Tackmästeriutskottets ordförande)
Head of the IAESTE (IAESTE-ordförande)
Head of the BEST (BEST-ordförande)
Head of the Pålsjö Ängsblad magazine (Chefredaktör Pålsjö
Ängsblad)
Speaker of the Council (Fullmäktiges talman)
Head of the Election Committee (Valnämndens ordförande)
(One position as) Substitute of the board of Lund University,
Faculty of Engineering (Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas
styrelse)
(All positions as) Member of the Election Committee
(Valnämndsledamot)
(One position as) Substitute for the Recruitment board (Suppleant
i Rekryteringsnämnden)
(Two positions as) Member of the Nomination Committee
(Valberedningsledamot)
(All positions as) Student representative within the Library
Committee at LTH (Studeranderepresentant inom biblioteksnämnden vid
LTH)
(Alll positions as) Student representative within the Buildings and
Facilities Committee (Studeranderepresentant inom Husnämnden vid
LTH)
(All positions as) Student representative within the Equal
opportunities Committee at LTH (Studeranderepresentant inom
ledningsgruppen för JäLM vid LTH (Jämlikhet, Likabehandling &
Mångfald))

§9 Questions and comments

Questions and comments regarding §5 and §6 will be addressed on the
representative council meeting on the 2th of April. If you cannot wait
until then, send an e-mail to valberedning@box.tlth.se.

§10 Closing of meeting

Felicia Nilsson closed the meeting at 22.17.

In service of the Nomination Committee, time and place as above
FELICIA NILSSON

ELIN NYBERG

Head of the Nomination Committe 2017

Meeting secretary
Member of Nomination Committee 2017

ERIKA BJÖRCK

RONJA LILLIENAU

Minute reviewer
Member of Nomination Committee 2017

Minute reviewer
Member of Nomination Committee 2017

