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I Teknologkårens tjänst,

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

§4

Fullmäktige förslås välja Linus Hammarlund till mötesordförande.

§5

Fullmäktige föreslås välja Ivar Vänglund till mötessekreterare.

§7

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 2017-02-13 samt färdigjusterat senast 2017-02-20.

§8

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

§ 10

Inga protokoll föreligger.

§ 12

Inga skriftliga rapporter har inkommit utan kommer att föredras muntligt.

§ 13

Inga delegationsbeslut föreligger.

§ 15

Följande valärenden har på förhand inkommit:



§ 19

Ivar Vänglund kandiderar till Fullmäktiges sekreterare.
Inval av suppleant till Fullmäktige enligt rangordningslista.

Ärendet har inte beretts av styrelsen.
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2017-01-29

1

1

Tom Allen har meddelat följande via mail:
”Härmed meddelar jag att jag av personliga skäl säger upp min plats i fullmäktige till vem som
nu är överst på suppleantlistan. ”

Jag yrkar
att

entlediga Tom Allen från sitt uppdrag som Fullmäktigeledamot för återstoden
av innevarande kalenderår.

I Teknologkårens tjänst,

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

2017-01-19

Stadfästning

1

2.1

F-sektionens styrelse
19 januari 2017

Stadfästanden av stadgeändringar: HT16
Under höstterminsmötet 2016 bifölls fyra förslag (i andra läsningen). Motionerna/propositionen
finns bifogade nedan. Längst ner finns även de uppdaterade stadgarna med dessa ändringar. Om
det läggs till text visas det såhär. Om det tas bort text visas det såhär.

Motionen om stora styrelsereformen
Motionen om den stora styrelsereformen innebar förutom ändringar i reglementet också ändringar av två definitioner som används i stadgan. Ändringarna i stadgan innebär att posten
ordförande byter namn till sektionsordförande och att kassören inte längre sitter i styrelsen.

Motionen angående valberedningssuppleanter
Denna motion ändrar vilka som är suppleanter till valberedningen. Förut var det ledamöterna
i valberedningen som satt mandatperioden innan den sittande valberedningen som automatiskt
var suppleanter till valberedningen. Efter denna ändring väljs dessa istället på ett sektionsmöte.

Motionen angående tidläggning av sektionsmöten
Detta förslag vill göra det lite mer flexibelt för när sektionsmöten får hållas. Nu ska det vara
möjligt att ha sektionsmöte i oktober samt att ha dessa på helgdagar.

Proposition angående revisors medborgarskap
Innan detta förslag gick igenom behövde revisorer vara svenska medborgare. Detta tyckte propositionären var ett onödigt krav. Praktiskt taget innebär det att ena undertecknad får bli revisor.
Jag yrkar på att ni stadfäster dessa två ändringar.

I sektionstyrelsens namn,

Joost Kranenborg
Ordförande 2016
-sektionen

Maria Gunnarsson
Sektionsordförande 2017
-sektionen

Hampus Näsström
Joost Kranenborg
Alice Herdenberg
Linus Blomgren
Matilda Hjälle
Sara Månsson
17 oktober 2016

Motion

Motion
2017-01-19

angående den stora styrelsereformen - Andra läsningen

1

Andra läsningen
Vid denna andra läsning ska det bara röstas om yrkanden som innebär stadgeändringar. Nedan finns
originalmotionens bakgrund och ändringsförslag. Yrkandena som inte rör stadgarna är dock borttagna.
Oberoende om dessa stadgeändringar går igenom röstade vårterminsmötet 2016 för att de andra yrkandena från originalmotionen skulle träda i kraft 1/1 2017.

Bakgrund
Idén med den här motionen föddes på 90-talet1 under första SaFt, då kallat F-i-världen. Idén var att
skilja utskottsordförandena från styrelsen. Den har cirkulerat under namnet ”Den hemliga motionen”
från styrelse till styrelse men nu har vi tagit tag i saken och till slut lagt fram motionen.
Vi vill alltså separera de strategiska och operativa instanserna på sektionen. Detta vill vi åstadkomma
genom att ha en beslutsfattande styrelse och en verkställande nämnd.
Att sitta både i styrelsen samt ha ansvar över ett utskott har lett till trötta styrelsemedlemmar. Det har
även resulterat i att de inte har tid att göra allt de vill göra med sina utskott.
Med det nya systemet får sektionen, via styrelsen, en bättre beslutsprocess. Beslut som styrelsen tar
kommer kunna vara mer igenomarbetade. Detta istället för att den som presenterar beslutsförslaget är
den som driver frågan.
Utöver detta ger det nya systemet möjlighet för en större mångfald inom styrelsen och därmed en mer
korrekt representation av sektionens medlemmar. Som det är nu kräver det att man är beredd att lägga
ner mycket tid på utskottsarbete för att kunna sitta i styrelsen. Med det nya systemet hoppas vi att fler
kan tänka sig att söka till styrelsen.

Ändringsförslag
Denna motion kommer innebära en förändring av -sektionens struktur från en operativ styrelse till
en stragetisk styrelse och en operativ nämnd. En strategisk styrelse är ansvarig mot sektionsmötet och
ansvarar bland annat för sektionens visonära arbete och ekonomi. Den operativa nämnden bedriver den
dagliga verksamheten genom alla utskott och dess funktionärer.

1 Vilket

enligt vår ordförande emeritus herr L.L.O. Blomgren kan approximeras till hösten 2012.

2.1-2

Motion:

Sida 2 av 4

Den nya styrelsen kommer bestå av 7 ledamöter,
• styrelseordförande
• styrelseledamot
• styrelseledamot
• styrelseledamot
• styrelseledamot

• sektionsordförande
• sekreterare

Styrelseordförandes roll är att leda styrelsens arbete och ansvara för det administrativa, som exempelvis
förbereda samt kalla till styrelsemöten. Kassör och vice ordförande sitter inte i styrelsen, men är suppleanter utan inbördes ordning.
Sektionsordföranden tillsammans med sekreteraren arbetar mot nämnden och rapporterar nämdens arbete till styrelsen. Sektionsordförande är ordförande för nämnden. I nämnden sitter alla utskottsordföranden
samt vice ordförande. Nämnden är inget beslutande organ utan ett samarbetsforum för utskottsöverskridande aktiviteter. Nytt är att även likabehandlingsutskottet likställs som ett utskott i reglementet.
Den post som på pappret kommer att förändras mest är vice ordförande. Många av de åligganden som
denna motion lägger på vice ordförande utförs redan till viss del av vice ordförande. Då vice ordförande
inte längre har styrelsearbete att bli distraherad av, finns mer tid att utföra dessa uppgifter. Vice ordförande kommer ha huvudansvar för sektionens funktionärer. Vår vision är att vice ordförande på sikt
kommer att kunna bidra med kunskap och relevanta utbildningar till alla utskotten och dess funktionärer.
Med den nya strukturen är det tänkt att sekreterare och sektionsordförande väljs på hösten och att
övriga styrelsen väljs på våren. Utskottsordföranden samt vice ordförande väljs som tidigare.
Ändringarna vi gjort kring funktionärsförmåner är tänkt att fungera så att styrelsen och nämnden har
samma funktionärsförmåner och åker på gemensamma skiften.
Då motionen flyttar beslutsfattandet från den operativa verksamheten till den strategiska styrelsen möjliggör detta att styrelsen kan ta beslut om budgetöversteg åt utskottsordförandena. Detta medför en
säkrare ekonomisk hantering och en ökad trygghet i utskottsordförandenas budgetöversteg.

Genomförande
Inga ledamöter till styrelsen väljs på våren 2016. Detta innebär att vi måste välja ledamöter på HT-mötet
2016 som enbart sitter på våren 2017.
De ledamöter i styrelsen som blir valda VT 2016 kommer sitta halva mandatperioden i styrelsen, och
halva i nämnden. Sekreterare som blir vald VT 2016 kommer bara sitta ett halvår och HT 2016 kommer
en ny sekreterare väljas för hela 2017.
Om stadgarna inte går igenom andra läsningen så sitter kassören i styrelsen. Detta innebär endast att
styrelsen består av en person till och att styrelsesuppleanter kan fyllnadsväljas. Resten av ändringarna i
stadgarna är endast förtydliganden och påverkar inte styrelsen samt nämnden.

Sida 3 av 4

Motion:

Yrkande
Vi yrkar därför på
att

ändra följande i -sektionens stadga:
§3.2 Åligganden
Det åligger styrelsen att:
a. sköta överse löpande verksamhet
b. senast tre veckor före första vårterminsmötet efter mandatperiodens slut inkomma med
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till revisorerna
c. tydligt anslå styrelsemötesprotokoll senast 5 läsdagar efter mötet
§3.3 Sammansättning
Styrelsen består av minst sju ledamöter där följande måste ingå:
a. ordförandesektionsordförande
b. sekreterare
c. kassör styrelseordförande
§3.4 Fyllnadsval
Styrelsen har rätt att fyllnadsvälja poster mellan ordinarie sektionsmöten. Dessa poster får
dock inte vara styrelseposter, styrelsesuppleanter, revisorer, valberedning eller inspektor.
Dessa fyllnadsval skall offentliggöras inom fem läsdagar samt, om de enligt reglementet skall
väljas vid ordinarie sektionsmöte, stadfästas på nästkommande sektionsmöte.
§3.6 Utslagsröst
Vid jämnt röstetal i styrelsen äger ordförandesektionsordförande utslagsröst.
§3.8 Firmatecknare
Sektionens firmatecknare är ordförandesektionsordförande och kassör var för sig. Dessa har
även rätt att gemensamt teckna investeringsfondens firma.
För Hilbert Cafés verksamhet äger även Cafémästare och Vice Cafémästare rätt att var för sig
teckna sektionens firma.
§5.4 Valberedning
Valberedningen består av fem ledamöter, varav en av sektionsmötet utsedd sammankallande,
samt upp till fem, i stigande ordning, numrerade suppleanter. Efter genomförd mandatperiod
som ledamot tillträder man som suppleant för nästkommande mandatperiod enligt, av ledamöterna själva, beslutad numrering. Avgår ledamot före mandatperiodens slut inträder lägst
numrerade tillgänglig suppleant i dennes ställe t.o.m. mandatperiodens slut. Saknas suppleant
äger valberedningen fortfarande rätt att utföra sin uppgift. Sittande styrelseledamot ledamot i
styrelsen eller medlem som ämnar kandidera till styrelseledamot ledamot i styrelsen får ej vara
ledamot i valberedningen. Ledamöterna bör representera olika årskurser och olika program.

Linus Hammarlund yrkar på
att

(lh8) i stadgan, §4.6.1 ändra formuleringen:
Styrelseledamots avgång kan endast beviljas av sektionsmöte. Övriga förtroendevaldas avgång kan beviljas av styrelsen.
till
Styrelseledamots samt utskottsordförandes avgång kan endast beviljas av sektionsmöte. Övriga förtroendevaldas avgång kan beviljas av styrelsen.

Sida 4 av 4

Motion:
För

-sektionen, i rummet,

Matilda Hjälle
Världsmästare, Reiseleiter, Server 2012
Sanningsminister,Valberedningsledamot 2013
Mysig, Kårstyrelseledamot 2014/2015
Programledningen för π 2015/2016

Linus Blomgren
Reiseleiter, matris, nyckelpiga 2013
Överfös 2014
Ordförande 2015
Jubeldespot 2016

Joost Kranenborg
Pubjobbare 2014
Studierådsledamot, körledare 2014/2015
Pubmästare 2015
Ordförande 2016

Hampus Näsström
Sanningsspridare, reiseleiter 2014
Fixare 2014/2015
Sanningsminister 2015
Sanningsspridare, spindelman 2016

Alice Herdenberg
Sångförman, reiseleiter,
likabehandlingsombud 2014
Sexmästare 2015
Revisor 2016

Sara Månsson
Nyckelpiga, Mysig 2012
Cafémästare 2013
Vice ordförande 2014/2015
Reiseleiter 2015
Valberedning 2015/2016

Rasmus Stålberg
17 oktober 2016

Motion

Motion
angående Valberedningssuppleanter - Andra läsningen

2017-01-19

1

2.1-3

Bakgrund
Som det ser ut idag blir alla valberedningsledamöter suppleanter efter avslutad mandatperiod. Men
såvitt jag vet är det sällan som dessa suppleanter tycker sig ha tid eller intresse av att stiga tillbaka
in i valberedningen om behovet skulle visa sig. Detta då många av de som är i valberedningen ofta
befinner sig i slutet av sin utbildning (och därmed kan bli med exjobb eller dylikt) eller helt enkelt inte
är intresserade av ytterligare ett år på samma post. Det faktum att man därefter återigen blir suppleant
när man genomfört sin andra mandatperiod gör det sannerligen inte mer attraktivt. Därför vill jag öppna
för möjligheten att välja suppleanter till valberedningen, i likhet med hur det väljs revisorssuppleanter. I
samma veva vill jag förtydliga i reglementet vad som redan står i stadgarna och göra valberedningsledamot
en krysspost.

Ändringsförslag
Stadgar § 5.4 Valberedning
Valberedningen består av fem ledamöter, varav en av sektionsmötet utsedd sammankallande, samt upp
till fem, i stigande ordning, numrerade suppleanter. Valberedningssuppleant blir funktionär först vid
dennes eventuella tillträde till posten valberedningsledamot. Efter att ha blivit valda beslutar suppleanterna sinsemellan en numrering. Avgår ledamot före mandatperiodens slut inträder lägst numrerade
tillgänglig suppleant i dennes ställe t.o.m. mandatperiodens slut. Saknas suppleant äger valberedningen
fortfarande rätt att utföra sin uppgift. Sittande styrelseledamot eller medlem som ämnar kandidera till
styrelseledamot får ej vara ledamot i valberedningen. Ledamöterna bör representera olika årskurser och
olika program.
Reglemente Kapitel 11 Val
• Valberedningssuppleant (x) 5
• Valberedningsledamot (x) 5

Yrkande
Jag yrkar därför
att

ändra stadgan och reglemente såsom det föreslås ovan.

Motion:
I

-sektionens tjänst

Rasmus Stålberg
Valberedningsledamot 15/16

Sida 2 av 1

Rasmus Stålberg
6 november 2016

Motion

Motion
angående Tidläggning av sektionsmöten - Andra läsningen

2017-01-19

1

Andra läsning
Alla yrkanden som bifölls på vårterminsmötet 2016 finns nedan i ändringsförslaget. Dessa samanställdes
av Joost.

Bakgrund
För att göra det mer attraktivt att ta del av sektionens arbete kan det vara värt att göra det möjligt att
lägga dessa (sektionsmöten) på helger. Möjligheten att spendera en hel dag på mötet minskar behovet
av att stressa och skynda på mötet för att tävla mot klockan. Dessutom kan det göra sektionsmöten
attraktiva för de som faktiskt önskar nyttja tiden under veckan till sina studier. Andra kan tycka att
det inte är bra att ha möten på helger då man kan vara upptagen med annat. Till det svarar jag att
detsamma gäller på veckodagar, men då är en ansenlig delmängd av oss definitivt upptagna med studier.

Ändringsförslag
Stadgar § 2.3 Tidpunkt
Sektionsmöte skall hållas på läsdag Sektionsmöten får endast hållas under läsdag eller helg som ligger
direkt mellan två läsveckor samt ej är i samband med extraordinär röd dag.
Stadgar § 2.3 Utlysning
Sektionsmöte sammankallas av styrelsen genom tydliga anslag, minst 15 läsdagar i förväg. Sektionsmöte
under en helg skall anslås minst 20 läsdag i förväg. Motion till sektionsmöte skall inlämnas till styrelsen
senast 10 läsdagar före mötet. Vid sektionsmöte där val av funktionär behandlas skall nomineringstiden
vara minst 10 läsdagar. Föredragningslista skall anslås tydligt, senast 5 läsdagar före mötet. Protokoll
skall vara justerat och anslås tydligt, senast två veckor efter mötet.
Stadgar §2.3.1 Höstterminsmöte
Höstterminsmöte skall hållas i oktober eller november.

Yrkande
Jag yrkar därför
att

ändra stadgan och reglemente såsom det föreslås ovan.

2.1-4

Motion:
I

-sektionens tjänst

Rasmus Stålberg
Valberedningsledamot 15/16

Sida 2 av 2

-sektionens styrelse
17 oktober 2016

Proposition

Proposition
angående medborgarskapskrav för revisorer - Andra läsningen

2017-01-19

1

2.3-5

2017-01-19

1

Bakgrund
I nuvarande läget måste man vara svensk medborgare för att kunna bli revisor. I revisorslagen står det
krav på var revisorn ska bo, dock saknas krav på medborgarskap. Ideella revisorer, som vi har på Fsektionen, har ännu lägre krav på sig. Därför tycker vi att det inte finns någon anledning till varför
revisorer måste vara svenska medborgare.

Ändringsförslag
Ändringen tar bort nuvarande kravet att en revisor måste vara svensk medborgare.

Yrkande
Vi yrkar därför
att

i stadgarna ändra paragraf §4.4 Revisorer till
Revisorerna är till antalet två ordinarie och två suppleanter, vilka skall vara myndiga
svenska medborgare samt ha god kännedom om sektionen. Revisorerna må ej ha andra
uppdrag inom sektionen som innebär att de sitter i styrelsen eller är ständigt adjungerade
till styrelsemöten. De må ej heller ha någon form av budgetansvar eller någon post som är
ansvarig för en grupps pengar inom sektionen. De må ej heller ha tillgång till sektionens
kassaskåpsnycklar.

I

-styrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande 2016

2.1-5

Fullmäktigehandling
Stadfästande av A-sektionens stadga
A-huset Lund, 2017-01-19
Nellie Salgård, A-sektionens ordförande 2016

2017-01-19

1

3.1

Stadfästande: A-sektionens stadga
I samband med A-sektionens terminsmöten från och med höstterminsmötet 2014 gjordes följande
ändringar i Sektionens stadga:

Entledigande av styrelseledamot
Eftersom styrelsen kan fyllnadsvälja en styrelseledamot i väntan sektionsmöte borde även det gå att
entlediga en styrelseledamot, om denne själv så önskar på grund av omfattande omständigheter, i
väntan på styrelsemöte. Styrelsen har tidigare för sektionens bästa fått ta detta beslut ändå på grund
av att vissa styrelseledamöter velat avgå av förståeliga själ, och på sätt lämna plats för någon bättre
lämpad.
Ändring:
Kap 11 Sektionsstyrelsen
§11 Entledigande
Styrelseledamot kan endast entledigas av sektionsmöte.
ändrades till
§11 Entledigande
Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande omständigheter,
genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte där sektionens medlemmar
beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska bifallas. Sådana revisorsbeslut om
entledigande av styrelseledamot ska protokollföras och stadfästas vid nästföljande
styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut
genast upphävas.

Val av representant till TLTH:s valberedning
Valet görs inte längre på sektionerna och borde därför tas bort ur stadgarna eftersom det inte längre
är aktuellt.
Ändring:
I Kap 4 Sektionsmöte §4:2 Höstterminsmöte togs  “I) Val av en representant i TLTH:s valberedning”
bort.

Ändring av Informationsutskottets förkortning
Resten av sektionens utskott har förkortningar som slutar på “-U”, t.ex. NärU och AktU. För att
förtydliga att Informationsutskottet även är ett utskott byttes förkortningen “InfO” till “InfU”.
Ändring:
På alla platser i stadgarna byttes Informationsutskottets förkortning ”InfO” ut till ”InfU”.

Världsmästeriet valdes till utskott
De internationella studenterna på A-sektionen utgör en stor grupp. Cirka 70 nya internationella
studenter anländer till arkitekt- och industridesignutbildningarna varje hösttermin. Det är viktigt att
det finns ett utskott som för deras talan på sektionen.
Ändring 1:
Kap 11 Sektionsstyrelsen
§1 Definition
Asektionens utskott är:
Studierådet för Arkitektur (SRA)
Studierådet för Industridesign (SRID)
Sexmästeriet
Näringslivsutskottet (NärU)
Informationsutskottet (InfU)
Aktivitetsutskottet (AktU)
Ceremoniutskottet (CeremU)
Phøset
ändrades till
§1 Definition
Asektionens utskott är:
Studierådet för Arkitektur (SRA)
Studierådet för Industridesign (SRID)
Sexmästeriet
Näringslivsutskottet (NärU)
Informationsutskottet (InfU)
Aktivitetsutskottet (AktU)
Ceremoniutskottet (CeremU)
Phøset
Världsmästeriet
Ändring 2:
I kap 12 Utskott lades § 12 Världsmästeriet till samt definitionerna:
12:1 Sammansättning Världsmästeriet består av Världsmästare, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Världsmästeriets reglemente.

12:2 Åligganden Det åligger Världsmästeriet att fungera som ett stöd för sektionens
internationella studenter samt se till att dessa integreras i sektionen. Världsmästeriet ska genom
nära kontakt med övriga utskott se till att sektionen har ett internationellt perspektiv i sin
organisation. Utskottet ska också bistå och informera svenska studenter som önskar göra
utbytesstudier.

Världsmästare och Husmästare valdes till styrelseledamöter och Övrig Ledamot
togs bort.
I och med att Världsmästeriet blir ett utskott är det också viktigt att någon kan föra utskottets och de
internationella studenternas talan i sektionsstyrelsen. Posten Husmästare skapades för att ta ansvaret
som skyddsombud från Ordförande, som redan har mycket att göra. Som ansvarig för lokaler ritsalar, verkstäder, etc - är det viktigt att denna posten sitter i styrelsen. För att göra plats i styrelsen
för dessa två nya poster tas då posten Övrig Ledamot bort. Rollen har inga konkreta uppgifter och
styrelsen bör inte bli en för stor grupp.
Ändring 1:
Kap 11 Sektionsstyrelsen
§ 2 Sammansättning
Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare, samt
av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande, Info-ordförande,
NärU-ordförande, AktU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs, samt en (1) övrig ledamot.
ändrades till
§ 2 Sammansättning
Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare, samt
av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande, Info-ordförande,
NärU-ordförande, AktU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs, Världsmästare, samt Husmästare.
Ändring 2:
I Kap 11 Sektionsstyrelsen §6 Adjungering togs Världsmästaren bort från listan över ständigt
adjungerade till styrelsens sammanträden.

Sektionsstyrelsens beslutsmässighet.
Då styrelsens antal gick från tolv till tretton i och med de nya posterna behövdes även styrelsens
beslutsmässighet ändras.
Ändring:
Kap 11 Sektionsstyrelsen
§ 7 Beslut
Styrelsen är beslutsmässig om minst 6 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst
utslagsgivande.

ändrades till
§ 7 Beslut
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Inval av ledamöter i utskotten.
För att försöka hålla terminsmötena så korta och effektiva som möjligt ska valet av ledamöter till
utskotten istället göras av styrelsen. Detta för att göra terminsmötena så attraktiva som möjligt för
sektionens medlemmar. Det underlättar även för valberedningen och ger utskotten bättre möjligheter
att välja in funktionärer under hela läsperioden.
Ändring 1:
Under Kapitel 11 Sektionsstyrelsen §9 Åligganden tillägga punkten N) Ansvara för inval av
utskottens funktionärer
Ändring 2:
Kap 12 Utskott
§3 Ledamöter
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet.
Sektionsstyrelsen kan utse ytterligare ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.
ändrades till
§3 Ledamöter
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet.
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

I A-sektionens tjänst, dag som ovan

Nellie Salgård
Ordförande 2016
A-sektionen inom TLTH

Tove Hellerström
Ordförande 2017
A-sektionen inom TLTH

FULLMÄKTIGEHANDLING
Stadfästande av V-sektionens stadga
V-huset Lund, 2017-01-18
Patrik Gustafsson V-sektionens ordförande 2016

Stadfästande: V-sektionens stadga
I samband med V-sektionens Höstterminsmöte gjordes följande ändringar i Sektionens
stadga:
Ändring 1.
§ 1:1 Benämning Sektionen för Väg- och Vattenbyggnadsteknik, …

2017-01-18

1

ändrades till

4.1

§ 1:1 Benämning V-sektionen, …
Ändring 2.
§ 8:3 Sammansättning Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter varav följande alltid skall ingå:
- Sektionsordförande
- Infochef
- Skattmästare
- Studierådsordförande
- Näringslivsansvarig
- Sexmästare
- Cafémästare
- Aktivitetsutskottsordförande
- Øverphøs
Styrelsen utser internt en vice ordförande.
ändrades till
§ 8:3 Sammansättning Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter varav följande alltid skall ingå:
- Sektionsordförande
- Infochef
- Skattmästare
- Utbildningsminister
- Näringslivsansvarig
- Sexmästare
- Cafémästare
- Aktivitetsutskottsordförande
- Øverphøs
Styrelsen utser internt en vice ordförande.
I V-sektionens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON

SAMUEL PLÖNNING

Ordförande 2016

Ordförande 2017
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Kårhuset Lund, 2017-01-30
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

2017-01-30

1

5

För att kunna planera våren vad gäller mötestider för både Fullmäktige- och styrelsearbetet
satte Kårstyrelsen datum för alla vårens Fullmäktigemöten och styrelsemöten på samma
gång.
Detta är ett beslut styrelsen kan ta i enlighet med stadgans § 5.10. Fullmäktige kan
fortfarande välja att ändra dessa datum genom att riva upp kårstyrelsens beslut. Det avråder
vi däremot er att göra då mycket av vårens arbete redan planerats runt dessa datum.

Styrelsen beslutade
att

hålla FM1 den 6/2

att

hålla FM2 den 6/3

att

hålla FM3 (ValFM) den 26/3

att

hålla FM4 den 3/4

att

hålla FM5 den 9/5

I Kårstyrelsens tjänst,

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående tillsättande av
arbetsgrupper
Kårhuset Lund, 2017-01-17
Jacob Karlsson, Styrelseledamot 16/17

Proposition angående tillsättande av
arbetsgrupper

2017-01-17

1

6

Bakgrund
Det åligger Styrelsen att till Vårfullmäktige inkomma med förslag på verksamhetsplan och
budget för nästkommande verksamhetsår. För att förankra arbetet i Fullmäktige skulle
Styrelsen vilja att två till fyra ledamöter från Fullmäktige är med i respektive arbetsgrupp.

Förslag
Styrelsen yrkar
att

Fullmäktige väljer två till fyra ledamöter till arbetsgruppen för
verksamhetsplan 2017/2018.

att

Fullmäktige väljer två till fyra ledamöter till arbetsgruppen för budget
2017/2018.

För Teknologkåren,

JACOB KARLSSON
Styrelseledamot 16/17
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Kårhuset Lund, 2017-01-30
Tim Djärf, Huvudansvarig för utbildningsfrågor 16/17

2017-01-29

1
Jacob Adamowicz, nuvarande Utbildningsansvarig för externa frågor, ämnar kandidera till
SFS presidium. För att kunna kandidera krävs det att en av de instanserna med
nomineringsrätt nominerar personer. SFS medlemskårer har rätt att nominera och därför har
Fullmäktige rätten att nominera.
Om Teknologkåren nominerar Jacob kommer han vid senare tillfälle få möjligheten att
komplettera med mer information. Nomineringen från Teknologkåren kommer endast
innehålla namn och kontaktuppgifter till Jacob, vilka poster han nomineras till och namn och
kontaktuppgifter till Teknologkårens firmatecknare (vilket är Kårordförande och/eller
Generalsekreterare).
Det finns för tillfället inget i våra styrdokument hur vi behandlar ärenden där Teknologkåren
har möjlighet att nominera till externa valprocesser. I vanliga fall bereder utbildningsutskottet
de val som berör utbildningsposter och sedan väljer styrelsen. Eftersom det är hela
Teknologkåren som ska stå bakom nomineringen så föreslår vi denna gång att Fullmäktige
beslutar om nomineringen.
Notera att Fullmäktige bara kommer ta ställning till om Jacob ska få möjligheten att
kandidera och inte om han till slut ska bli vald.
Bilaga 1 innehåller SFS information om nomineringar.
Bilaga 2 innehåller en kort beskrivning om Jacob och varför han vill söka uppdraget. Denna
text kommer utökas vid själva kandideringen.

För att ge Jacob en möjlighet att kandidera så föreslår vi att Fullmäktige nominerar honom.
Jag yrkar
att

Teknologkåren nominerar Jacob Adamowicz till SFS-presidium

I utbildningsutskottets tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Huvudansvarig för utbildningsfrågor 16/17
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2017-01-29

1

7.1

Handläggare: SFS valberedning Datum: Fastställd 2016-12-05

Inbjudan att nominera till förtroendeuppdrag
inom SFS verksamhetsåret 2017/2018
Valberedningen bjuder härmed in alla med rätt att nominera till
förtroendeuppdrag inom SFS att göra det.
Dokumentet
innehåller
information
om
vilka
förtroendeuppdrag som är möjliga att nominera till, vem som
har möjlighet att bli vald, vem som kan nominera samt hur
nomineringar ska se ut och när de ska inkomma.
I separata dokument för respektive förtroendeuppdrag finns
mer information om uppdragen samt om den fortsatta
valprocessen.

Förtroendeuppdrag
De förtroendeuppdrag som är möjliga att nominera till är:
●
●
●
●
●
●

SFS presidium*
Ledamöter i SFS styrelse
SFS Doktorandkommittés ordförande
Ledamöter i SFS Doktorandkommitté
SFS verksamhetsrevisorer
Ledamöter i SFS valberedning

*Valberedningen kommer att betrakta samtliga inkomna
nomineringar till presidiet även som nomineringar till
styrelseledamot, om inget annat anges i nomineringen.

Valbarhet och nomineringsrätt
Enligt SFS stadga är alla valbara till förtroendeuppdrag inom
SFS. Valberedningen har i bifogade dokument beskrivit
egenskaper, erfarenheter och liknande som vi ser som lämpliga
för de olika förtroendeuppdragen. Observera att inget av detta
är absoluta krav för att nomineras, kandidera eller att bli
valberedningens
förslag,
då
alla
är
valbara
till
förtroendeuppdrag inom SFS.

1

Rätt att nominera har:
●
●
●
●
●
●

SFS medlemskårer
Fullmäktigeombud
Ledamot i SFS styrelse
Ledamot i SFS doktorandkommitté
Ledamot i SFS valberedning
Grupp om minst tio medlemmar i medlemskårer

De medlemskårer som redan har utsett ombud till SFS
fullmäktige
uppmanas
att
vidarebefordra
denna
nomineringsanmodan till de utsedda ombuden.

Nominering
Nomineringen ska innehålla följande information:
●
●
●

Namn och kontaktinformation (telefonnummer och
e-postadress) för den nominerade personen
Vilken eller vilka förtroendeuppdrag som personen blir
nominerad till
Namn och kontaktinformation (telefonnummer och
e-postadress) för den/de som nominerar (medlemskårens
firmatecknare, fullmäktigeombud, ledamot i SFS styrelse,
ledamot
i
doktorandkommitté
eller
ledamot
i
valberedning, eller grupp om minst tio medlemmar i SFS
medlemskårer)

Nomineringen skickas via e-post till ordf.valberedning@sfs.se
senast den 10 februari 2017 kl 23.59. Inkommen nominering
bekräftas med e-post inom tre dagar och samtidigt tillfrågas den
nominerade kandidaten att skicka in kompletterande
information i enlighet med separata dokument.

2

2017-01-29

Nomineringsbrev: Jacob Adamowicz

1

Mitt namn är Jacob Adamowicz och jag vill kandidera till SFS presidium. Jag ber
därför Fullmäktige att nominera mig så att jag kan fullfölja min kandidatur.
Jag sitter för tillfället som Utbildningsansvarig för externa frågor och har tidigare
erfarenhet från bland annat Kårstyrelsen och som kassör för I-sektionen. Jag har
även haft en rad olika studentrepresentantuppdrag på universitetsnivå.
Jag vill nu fortsätta mitt engagemang och vill representera alla Sveriges
studenter och inte bara teknologerna i Lund. Jag har under min tid som heltidare
haft arbetsuppgifter som gjort att jag förberett mig väl för uppdraget att vara
presidial på SFS. Jag har jobbat med utbildningspolitik och påverkansarbete på
både universitetsnivå och nationell nivå och har haft arbetsuppgifter som jag
även kommer ha om jag blir vald.
Notera att detta inte är min slutgiltiga ansökningstext till SFS utan en kort
beskrivning om mig själv och varför jag tycker att fullmäktige ska ge mig
möjligheten att kandidera till SFS presidium.

7.2

Kemicentrum Lund, 2017-01-30
Marika Arvidsson, Ordförande K-sektionen 2016

2017-01-19

1
I Kårens styrdokument har K-sektionen det officiella namnet ”Sektionen för Kemi- och
Bioteknik”. Detta stämmer inte överens med Sektionens egna styrdokument där namnet
istället är ”Kemi- och Biotekniksektionen”. Värt att nämna är också att K-sektionens stadgar
skriver ut ”Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH)” medan Kåren
genomgående använder sig av ”TLTH” i sektionsnamnen.
Vad som förorsakat stridigheten är oklart och det är heller inte känt från vilken sida den
uppstått. Hur som helst uppmärksammades stridigheten på K-sektionens senaste
Sektionsmöte. Mötet beslutade att uppdra undertecknad att skicka in en motion till
Kårfullmäktige om att ändra Sektionens officiella namn till just ”Kemi- och
biotekniksektionen”. Bifogat till motionen finns motion samt protokoll från mötet där
beslutet togs på K-sektionen.

Motionären föreslår med ovanstående bakgrund en ändring i Kårens stadga.
Jag yrkar därför på
att

i Stadgan Kapitel 10 Sektionerna §10.1f ändra från ”Sektionen för Kemi- och
Bioteknik” till ”Kemi- och Biotekniksektionen”

att

Reglementet Kapitel 9, Sektionerna §9.4f ändra från "Medlem av Sektionen
för Kemi- och Bioteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:" till "
Medlem av Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH är kårmedlem som
studerar vid:"

att

Reglementet Kapitel 11, Teknologia §11.2.1f Sektionernas färger och
symboler ändra från " Sektionen för Kemi- och bioteknik inom TLTH (Ksektionen)" till "Kemi- och biotekniksektionen inom TLTH (K-sektionen)

I K-sektionens tjänst, dag som ovan

MARIKA ARVIDSSON
Ordförande K-sektionen 2016
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8.2

2017-01-19

1

8.3

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar angående K-sektionens
namn
Kårhuset Lund, 2017-01-25
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar angående K-sektionens namn
Bakgrund
Styrelsen tycker att det är en väl genomarbetad motion. Styrelsen har inga invändningar mot
motionen och anser att Fullmäktige skall bifalla den.

2017-01-25

1

8.4

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående V-sektionens namn
V-huset Lund, 2017-01-25
Patrik Gustafsson V-sektionens ordförande 2016

Motion angående V-sektionens namn

2017-01-25

1

9.1

Bakgrund
V-sektionen inom Teknologkåren vid LTH (förkortat V-sektionen inom TLTH) har länge
hetat i sektionens stadga Väg- och vattenbyggnadsteknik sektionen inom TLTH. Detta
namnet har länge ansetts vara missvisande kring sektionens medlemmar och ej vedertaget.
Att nämnas bör även att sektionens och kårens stadga ej har haft samma namn på sektionen
under en längre tid. I och med denna ändringen blir benämningen lika.
Under Vårterminsmötet 2016 (andra läsningen Höstterminsmötet 2016) röstades därför
följande ändring igenom:
Att i stadgan ändra
§ 1:1 Benämning Sektionen för Väg- och Vattenbyggnadsteknik, i denna stadga kallad
Sektionen, är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, i denna stadga kallad
Kåren.
Till
§ 1:1 Benämning V-sektionen, i denna stadga kallad Sektionen, är en del av Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola, i denna stadga kallad Kåren.

Förslag
Undertecknande yrkar därför på att detta även ändras i Teknologkårens Styrdokument
Jag yrkar därför på
att

i stadgan ändra följande i § 10.1 Definition
från
d) Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen;
till
d) V-sektionen inom TLTH, V-sektionen;

att

i reglementet ändra följande i § 9.4 Medlemmar
från
(4) Medlem av Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid:

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående V-sektionens namn
V-huset Lund, 2017-01-25
Patrik Gustafsson V-sektionens ordförande 2016

till
(4) Medlem av V-sektionen inom är kårmedlem som studerar vid:
att

i reglementet ändra följande i § 11.2.1 Sektionernas färger och symboler
från
Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH (V-sektionen)
till
V-sektionen inom TLTH (V-sektionen)

I V-sektionens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON

SAMUEL PLÖNNING

Ordförande 2016

Ordförande 2017

V-SEKTIONEN INOM TLTH
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar angående V-sektionens
namn
Kårhuset Lund, 2017-01-25
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar angående V-sektionens namn
Bakgrund
Styrelsen tycker att V-sektionen själva ska få bestämma vilket namn som passar de bäst. Det
passar även bra i tiden. Styrelsen har inga invändningar mot motionen och anser att
Fullmäktige skall bifalla den.

2017-01-25

1

9.2

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ

Styrelseledamot 16/17
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