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Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar angående Valförfarande HöstFM
Bakgrund
Styrelsen hade ganska långa diskussioner om denna motion. Främst då motionären skrivit en
väldigt lång och rörig motion som var svår att följa, men också för att vi var tvugna att
besluta en del av motionen i Fullmäktiges ställe då det var brådskande.
I Fullmäktiges ställe

Styrelsen valde att i Fullmäktiges ställe besluta
att

Valberedningen den 20 november pulicerar och redogör vilka kandidater som
föreslås inneha ha posterna samt att valberedningen ska samla in
motkandidatur inom 48 timmar efter att dokumentet publicerats

Detta är det samma som andemeningen i första stycket under Föreslaget förfarande i
motionen. Detta beslut måste Fullmäktige ta ställning till.
Motionssvar

Styrelsen var ganska överens om att det inte bör tillåtas fri nominering under valdagen alls.
Detta för att valberedningens kandidat skall veta om det finns motkandidater eller ej. Inte
heller vakanta poster bör ha fri nominering alls under valdagen för att undvika ”hen är bättre
än ingen alls. Då kan valet tas nästa FM och kandidaten bli valberedd istället. Dessa
ändringar hamnar i punkt 1, med konsekvensändringar i punkt 2, under Föreslagna
förhållningsregler i motionen. Styrelsen diskuterade även att ha helt anonyma
motkandidater fram till själva valet, att valberedningen enbart tillkännagav antalet
motkandidater. Detta röstades ner med stor majoritet, men Linus Hammarlund skickade
med protokollsnoteringen: ”I det framvaskade förslaget vill jag varna för följande scenario: Person A är
valberedningens förslag till KO och person B motkandiderar. Person B hade dock kunnat tänka sig att ställa
upp till GS som är vakantsatt, även om hen är fullt inne på att bli KO. Med det framvaskade förslaget är
det extremt stor chans att person A blir KO eftersom ”person B kan ändå tänka sig GS sen, två personer
på två poster win-win!”. Det är ett högst troligt scenario i Fullmäktige som i mina ögon är oerhört
problematiskt och som nuvaramde förslag inte tar hänsyn till.”. Vi i Styrelsen hoppas att Fullmäktige
själva har insikten att motarbete den typen av beteende.
I övrigt är förfarandet och förhållningsreglerna rimliga i Styrelsens ögon, om än något svåra
att uttyda i textmassan i motionen.
Styrelsen yrkar därför på
att

Ersätta punkt 1 i Föreslagna förhållningsregler med ”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.”
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att

Konsekvensändra i punkt 2 i Föreslagna förhållningsregler

att

Bifalla punkt 3-8 i Föreslagna förhållningsregler

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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Kemicentrum Lund, 2016-11-15
Marika Arvidsson, Ordförande K-sektionen 2016

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”

I K-sektionens tjänst, dag som ovan

MARIKA ARVIDSSON
Ordförande K-sektionen 2016
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Alexander Pieta Theofanous, Valberedningens ordförande

Motion angående valförfarande under HöstFM
Bakgrund
Höst-FM, ett renodlat valmöte, går av stapeln söndagen den 27:e november. Valmöten har
en tendens att dra ut på tiden. Hur mycket beror på många faktorer där de störst bidragande
är:





Antalet poster som ska väljas,
Antalet medlemmar som (mot)kandiderar till posterna,
Antalet minuter som läggs på presentation, frågor och diskussion,
Dötiden mellan valärenden (mat- och bensträckarpauser samt tekniskt strul såsom
att förbereda en Skype-presentation)

… för att nämna några. Det är svårt att förutspå den exakta tidsåtgången för varje valärende,
såväl som för hela mötet, på grund av variationer i hur noga tider efterföljs av såväl
kandidater som FM-ledamöter1. Dock är det valberedningens önskan att mötet går till på
ett strukturerat, effektivt men först och främst rättvist sätt. För att kandidater och övriga
medlemmar ska kunna planera sin dag är det bra om det råder vissa förhållningsregler
kring hur valärendena ska behandlas – förhållningsregler som alla bör vara medvetna om
innan valmötets början.
Valberedningen kommer att annonsera ut vilka kandidater som är valberedningens förslag
(som allra senast) söndagen den 20:e november. Valberedningen kommer att skicka
listan på sina förslag till samtliga intervjuade kandidater och avser därutöver att
informera om tid och plats för valmötet samt hur motkandideringar kommer att
skötas. Det fetstilta i föregående mening är vad den här motionen främst behandlar,
men notera att det mot slutet föreslås en drös med övriga förhållningsregler.
Det behöver göras en avvägning mellan aspirerande/eventuella motkandidaters behov av
betänketid samt behovet av detaljnivån i underlaget som krävs för att förbereda och leda
valmötet. Därutöver blir det en mer givande och nyanserad diskussion, kring val av
funktionärer, om det finns konkurrens bland kandidaterna.
Med detta som bakgrund önskar valberedningen att förfarandet, föreslaget under rubriken
”Föreslaget förfarande”, samt förhållningsreglerna angivna under rubriken ”Föreslagna
förhållningsregler” bör gälla.

1

Det är i linje med naturen såväl som traditionen.
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Föreslaget förfarande
Den 20 november skickar valberedningen ett dokument som redogör vilka kandidater som
föreslås inneha posterna. Dokumentet skickas till FM-ledamöter samt intervjuade
kandidater via e-post. Samtliga intervjuade får 48 timmar på sig, från det att epostmeddelandet skickades ut, att deklarera för valberedningen huruvida de avser att
(mot)kandidera eller ej. Efter dessa 48 timmar sammanställer valberedningen en lista
över vilka som kommer att (mot)kandidera på mötet samt för vilka poster. Det finns en
risk att vissa kandidater inte kommer att kunna närvara på hela mötet, kanske bara vissa
delar (och då till och med endast via Skype)2. Därför kommer valberedningen att be
kandidaterna tillhandahålla information rörande vilka tider av mötet som de (inte) kan
närvara på. Valberedningen kommer då att markera dessa tidpunkter i den nyss nämnda
listan.
Listan på kandidater och vilka tider som de föredrar kommer att delges talmannen efter 48
timmarsdeadlinen. Då har talmannen möjlighet3 att till viss del anpassa dagordningen för
att det ska passa kandidaterna och mötet bra. Dock är det här förfarandet inte helt
vattentätt eftersom vissa individer kanske behöver mer betänketid, missförstår direktiven
från valberedningen, vill kandidera men inte varit på intervju (och är således inte
mottagare av e-postmeddelandet) eller helt enkelt inte haft möjlighet att läsa epostmeddelandet på grund av diverse anledningar. Därför vill valberedningen att
medlemmarna ska ha möjligheten att kandidera på mötet utan att ha angivit den avsikten
i förväg.
Det vore osmidigt om frågan om fri nominering lyfts för respektive post individuell. Ett
alternativ är att inleda mötet med att fråga hela församlingen om någon av de närvarande
avser att kandidera till någon post alls. Valberedningen ansvar då för att omnämna de
motkandidater som inte närvarar men angivit (efter 48-timmarsdeadlinen) att de vill
motkandidera4. Efter detta förfarande går det att komplettera den tidigare nämnda listan
och en gång för alla reda ut frågan ut om hur många och vilka som motkandiderar –
allting innan valärendena ens behandlats. Förslagsvis görs den slutgiltiga listan tillgänglig
för hela församlingen då den etablerats.
Därefter, under mötets gång, blir det fritt fram för samtliga kandidater att dra tillbaka sin
kandidatur innan valärende/posten behandlas. Med andra ord: Du kan endast kandidera
fram till det första valärendet, men du kan dra tillbaka din kandidatur när du vill.

Det här har hänt flera gånger förut.
Om än i sista stund
4 Notera att de som angivit att de motkandiderar innan deadlinen är ”automatiskt” med på listan. Det
innebär att om de inte är närvarande vid det angivna tillfället så är de ändå med på den slutgiltiga
listan.
2
3
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Föreslagna förhållningsregler
Valberedningen föreslår att följande regler ska tillämpas:
1. Att det, vid valmötet, tillämpas fri nominering för samtliga poster innan det första
valärendet behandlats och att det därefter inte erbjuds möjlighet för någon annan
medlem att kandidera till någon annan post under resten av mötet.
2. Att, innan det första valärendet behandlas och efter det att den slutgiltiga listan på
motkandidater producerats, valberedningen håller 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.
3. Att kandidater till heltidarposter ges maximalt 20 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 8 minuter.
4. Att kandidater till icke-heltidarposter ges maximalt 10 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 4 minuter.
5. Att den första kandidaten att presentera sig, för respektive valärende, alltid är
valberedningens förslag.
6. Att valberedningen inleder diskussionsdelen av varje valärende genom att läsa upp
en nomineringstext som motiverar varför valberedningens förslag.
7. 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:
o Fullmäktige har rätt att föra diskussion bakom lykta dörrar.
o 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.
o 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.
8. 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
respektive person på talarlistan att ha komma ihåg frågan som ska ställas till samtliga
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kandidater. För att frågorna ska vara relevanta är det rekommenderat att de
inledande frågorna (till talarlistan) är lämpliga för samtliga kandidater.
o 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.

Förslag
För att i god tid kunna förbereda för motkandidaturer samt för att göra valmötet smidigt,
men främst rättvist, yrkar jag på:
att

Fullmäktige etablerar reglerna numrerade 1 till och med 8, angivna under
rubriken ”Föreslagna förhållningsregler” i detta dokument, som gällande
under valmötet 27/11.

I Valberedningens tjänst, dag som ovan

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
Valberedningens ordförande samt ledamot i Fullmäktige
valberedning@box.tlth.se
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Nu är stadgan uppdaterad enligt den grafiska mall vi använder i våra övriga dokument.
Dessutom har jag rättat till de stavfel och andra strukturfel jag hittat. Tillägg är understrukna
och markerade med röd färg, borttaganden är genomstrukna och markerade i röd färg.
Tre stycken beslut kring stadgan ligger uppe för andra läsning snart och dessa är inte införda:




Adjungeringar (FM5+i/2016)
Revisorernas krav (FM5+1/2016)
Försättsbladet med ändringar samt stadfästning av redaktionella ändringar
(FM8/2016)

Detta är ett exempel på hur en stadfästning av redaktionella ändringar kommer att ske efter
att beslutet från FM8 lästs en andra gång.

Jag yrkar därför
att

Fullmäktige stadfäster de redaktionella ändringarna i stadgan enligt bilaga.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Motionssvar angående stadfästande
redaktionella ändringar i stadgan
Kårhuset Lund, 2016-11-15
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar angående stadfästande
redaktionella ändringar i stadgan
Bakgrund
Styrelsen tycker att det är mycket bra redaktionella ändringar. Vi diskuterade huruvida det är
en redaktionell ändring att byta TLTH mot Teknologkåren men en enig Styrelse tyckte att
det absolut var en redaktionell ändring.
Styrelsen yrkar därför på
att

stadfästa de redaktionella ändringarna i stadgan

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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Lunds universitets styrelse fastställde de första stadgarna den 16 december 1983.
Teknologkårens Fullmäktige fastställde en större revidering av stadgarna FM4/2016 den 7
april 2016.
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§ 1.1
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTHhädanefter kallad
Teknologkåren) är en studentkår för studerande på grund-, avancerad- och
forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola (hädanefter kallad LTH).
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola förkortas i stadgarna till
Teknologkåren.
§ 1.2
Teknologkåren har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna vid högskolan. (Jfr 4 kap 9
§ Högskolelagen 1992:1434). Teknologkåren har som ändamål att främja
medlemmarnas studier och utbildning, de tekniska vetenskapernas studium
samt vad därmed äger sammanhang. Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
§ 1.3
Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan
överklagas hos Lunds universitets styrelse av minst en tiondel alternativt 100
av Teknologkårens medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet
tillkännagavs
§ 1.4
Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan
upphävas av Lunds universitets styrelse. Ett beslut kan bara upphävas om det
uppenbart strider mot Teknologkårens ändamålsparagraf.
§ 1.5
Kårens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1 juli till den 30 juni.
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§ 2.1
Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, stödmedlem och passiv medlem.
§ 2.2
Ordinarie medlem är den som är student vid LTH (tekniska fakulteten vid
Lunds universitet) och som dessutom har betalat sin medlemsavgift till
Teknologkåren.
En ordinarie medlem som inte längre studerar vid LTH övergår till att bli
passiv medlem.
För att räknas som student vid LTH måste personen uppfylla något av
följande:
a)

b)
c)
d)

vara registrerad på utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller
forskarnivå inom LTH samt övrig utbildning på grundnivå,
avancerad nivå eller forskarnivå som kvalitetssäkras av LTH.
ha registrerat studieuppehåll i maximalt fyra terminer tillbaka på
något av LTHs program.
under aktuell termin blivit nyantagen som doktorand vid något av
LTHs forskarutbildningsämnen.
under aktuell eller föregående termin haft aktivitet som doktorand
vid något av LTH:s forskarutbildningssämnen.

De som gjort avbrott i sina studier ingår inte i ovanstående fall. Godtagbara
former av registreringar är förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering
och omregistrering.
§ 2.3
Fullmäktige kan utse hedersmedlem om 9/10 av samtliga avgivna röster röstar
för förslaget. Förslag till val av hedersmedlem kan läggas fram av minst 30
medlemmar, Kårstyrelsen, De Äldres Råd eller Inspektor.
Hedersmedlem är ett gemensamt begrepp för Hedersledamot och
HedersTruls/HedersTrula.
En Hedersledamot är en person som har främjat Teknologkårens verksamhet
i särskilt hög grad.
En HedersTruls/HedersTrula är en person som främjat Teknologkårens eller
LTHs verksamheter i hög grad alternativt tillfört södra Sverige teknologi som
har främjat den tekniska utvecklingen inom regionen i hög grad.
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§ 2.4
Alla har rätt att ansöka till stödmedlem. Ansökan om att bli stödmedlem ska
göras skriftligen till Kårstyrelsen.
§ 2.5
Samtliga medlemmar är skyldiga att ta hänsyn till Teknologkårens
styrdokument. Ordinarie medlem ska också ta hänsyn till sin Sektions stadgar
och reglemente.
Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.
§ 2.6
Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att
att

kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att
att
att

närvara vid Kårstyrelsens möten,
delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna omröstningar
med en röst, samt
kandidera i Teknologkårens allmänna val

§ 2.7
Teknologkåren har rätt att sälja medlemmens adress ur Teknologkårens
medlemsregister om inte medlemmen har meddelat Teknologkåren något
annat.
§ 2.8
En medlem kan gå ur Teknologkåren genom att skriftligen meddela
Kårstyrelsen.
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§ 3.1
Reglementet är ett tillägg till stadgan. I reglementet finns specifika direktiv för
hur Teknologkårens verksamhet ska organiseras och genomföras. Om
stadgan och reglementet ger motstridiga tolkningar är stadgans tolkning den
giltiga.
§ 3.2
Förslag om ändring av stadgan ska lämnas in skriftligen till Talmanspresidiet
senast tolv läsdagar före Fullmäktiges sammanträde. Vid detta sammanträde
ska även Kårstyrelsens yttrande i ärendet finnas.
För ändring av stadgan krävs:
a)
b)

likalydande beslut av Fullmäktige vid två sammanträden med
högst tretton månader, och val eller nyval, emellan, eller
likalydande beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige vid
två sammanträden samma mandatperiod men med minst en
månad emellan.

Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion.
För ändring av reglementet krävs:
c)
d)

likalydande beslut av Fullmäktige vid två på varandra följande
sammanträden med minst en månad emellan, eller
beslut av Fullmäktige med kvalificerad majoritet vid ett
sammanträde.

Beslutet ska tas upp till en andra läsning snarast möjligt i enlighet med punkt a
- c ovan.
Förslag om ändring av åsiktsdokument behandlas som en vanlig motion.:
För ändring av åsiktsdokument krävs:
e)

beslut av Fullmäktige med enkel majoritet vid ett sammanträde.

§ 3.3
Vid tolkning av stadgarna gäller Kårordförandes tolkning tills Fullmäktige
beslutat annorlunda. Kårordförandes tolkningar ska protokollföras och
rapporteras till Fullmäktige.
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§ 4.1
Den här paragrafen har tagits bort.
§ 4.2
Teknologkåren kan inte upplösas förrän Fullmäktige har ändrat den här
paragrafen.
§ 4.3
Vid upplösning av Teknologkåren tillfaller tillgångarna Inspektorn som ska
förvalta dessa under minst fem år. Därefter får Inspektorn använda
tillgångarna till förmån för studenterna vid LTH. Ifall en ny
studentsammanslutning bildas inom dessa fem år så får Inspektorn överväga
om tillgångarna ska överlåtas till den nya organisationen.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

9 (33)

Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

10 (33)

Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

§ 5.1
Fullmäktige är Kårens högsta beslutande myndighet.
§ 5.2
Fullmäktiges mandatperiod löper från den 1 januari till den 31 december.
§ 5.3
Fullmäktige utgörs av 27 ledamöter.
§ 5.4
Fullmäktigeledamot är skyldig:
att
att

under sin mandattid vara medlem i Teknologkåren, samt
i övrigt verka för medlemmarnas bästa.

§ 5.5
Vid Fullmäktiges sammanträden är följande ständigt adjungerade med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Talman,
Fullmäktiges sekreterare,
Revisorerna,
Revisorssuppleanterna,
Presidieledamöterna,
Kårstyrelseledamöterna,
KFS ABs styrelseordförande,
Sektionsordförandena,
de av Fullmäktige utsedda redaktörerna,
Teknologkårens representanter i Sveriges Förenade Studentkårers
Fullmäktige,
Intresseföreningarnas ordförande,
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande.
Suppleanter till Fullmäktige.
Inspektor
Proinspektor

§ 5.6
Fullmäktige har rätt att fatta beslut när summan av antalet närvarande
ledamöter överstiger hälften av antalet platser.
§ 5.7
Talmanspresidiet utgörs av Talmannen och Fullmäktiges sekreterare.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

11 (33)

Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

§ 5.8
Fullmäktiges förhandlingar leds av Talmannen. Saknas talman utses
mötesordförande av fullmäktige.
§ 5.9
Fullmäktige sammanträder minst en gång per kvartal inklusive vårfullmäktige
som hålls i april eller maj månad och höstfullmäktige som hålls senast i
december månad.
Utöver ovan nämnda sammanträden ska ett valfullmäktige hållas senast i mars
månad.
§ 5.10
Både Kårstyrelsen och Fullmäktige kan besluta när Fullmäktige ska
sammanträda. Dock får Fullmäktige inte kallas till sammanträde under
tentamensperioder eller lov.
§ 5.11
Fullmäktige ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
b)
c)
d)

Inspektor begär det, eller om
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
1/3 av Fullmäktiges ledamöter skriftligen begär det, eller om
50 medlemmar skriftligen begär det.

Mötet ska i så fall hållas inom 10 läsdagar efter Talmanspresidiet har fått
begäran.
§ 5.12
Talmanspresidiet ansvarar för att förbereda Fullmäktiges sammanträden.
§ 5.13
Talmannen kallar till Fullmäktiges sammanträde.
Kallelsen till Fullmäktiges sammanträde ska skickas till samtliga Fullmäktiges
ledamöter och de ständigt adjungerade. Kallelsen ska även publiceras på
Teknologkårens hemsida.
Kallelsen ska skickas och publiceras senast tretton läsdagar före
sammanträdet. Vid extra sammanträden ska kallelsen skickas och publiceras
senast fem läsdagar före sammanträdet.
§ 5.14
För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Fullmäktiges sammanträden ska
det ha inkommit till Talmanspresidiet senast tolv läsdagar före sammanträdet.
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§ 5.15
Föredragningslista för Fullmäktiges sammanträde ska publiceras på
Teknologkårens hemsida och skickas till Fullmäktiges ledamöter samt de
ständigt adjungerade. Föredragsningslistan ska publiceras och skickas senast
sju dagar, varav minst fyra läsdagar, före sammanträdet.
§ 5.16
De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast sju
dagar varav minst fyra läsdagar före sammanträdet.
§ 5.17
Vid Fullmäktiges sammanträde ska det föras protokoll. Protokollen ska
innehålla anteckningar om
a)
b)
c)
d)
e)

vad alla ärenden handlar om,
alla ställda yrkanden som inte blivit återtagna,
beslut,
protokollsanteckningar och reservationer, samt
en förteckning över de som närvarat

Fullmäktigeprotokoll justeras av talmannen samt två fullmäktigeledamöter,
som väljs av Fullmäktige för varje sammanträde.
§ 5.18
Vid valfullmäktige ska bara val av funktionärer förekomma. Inga andra
ärenden får förekomma.
§ 5.19
Vid höstfullmäktige ska följande ärenden förekomma:
a)
b)

c)
d)

val av funktionärer,
godkännande av verksamhetsberättelse för det föregående
verksamhetsåret för:
1)
Kårstyrelsen och de verkställande organ som svarar
gentemot Kårstyrelsen, samt
2)
de av Fullmäktige inrättade redaktionella organen,
godkännande av revisionsberättelsen för det föregående
verksamhetsåret, samt
fråga om ansvarsfrihet för:
1)
Kårstyrelsen, samt
2)
de av Fullmäktige utsedda redaktörerna.

§ 5.20
Fullmäktige kan delegera till organ eller enskilda funktionärer inom
Teknologkåren att ta beslut i frågor för Fullmäktiges räkning. Beslut som tas
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inom ramen för delegation ska protokollföras och stadfästas av Fullmäktige.
Valärenden som står direkt under Fullmäktiges ansvar får inte delegeras.
§ 5.21
Fullmäktige kan upphäva ett beslut som är taget av en Sektion om
a)
b)

Lunds universitets styrelse anser att sektionsbeslutet uppenbart
strider mot Teknologkårens ändamålsparagraf, eller om
Fullmäktige anser att sektionsbeslutet uppenbart strider mot
Teknologkårens ändamålsparagraf eller Sektionens
ändamålsparagraf.

§ 5.22
Fullmäktige kan, med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar, upplösa sig
och besluta om nyval. Om så sker ska valet genomföras senast 21 läsdagar
efter att Fullmäktige har fattat beslutet.
§ 5.23
Fullmäktige kan med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar, besluta om
allmän omröstning i sakfråga. Om så sker skall omröstningen genomföras
senast 21 läsdagar efter beslutet.
§ 5.24
Protokollen från Fullmäktiges sammanträden ska läggas upp på
Teknologkårens hemsida efter att de har justerats. Talmanspresidiet ansvarar
för att lägga upp protokollen på hemsidan.
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§ 6.1
Valnämndens uppgift är att utlysa, organisera och genomföra allmänna
omröstningar och val till Fullmäktige. Valnämnden ansvarar för att
medlemmarna skall ges god information om kandidaters åsikter.
Valnämnden svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt
valnämnden. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för valnämndens
uppgifter.
§ 6.2
Valnämnden har endast rätt att fatta beslut i frågor som rör allmänna
omröstningar eller val till Fullmäktige.
§ 6.3
Valnämnden består av Valnämndens ordförande, Inspektor, Talmannen, en
ledamot från varje Sektion utsedd av respektive Sektion samt erforderligt antal
övriga ledamöter. Nämnden utser inom sig en sekreterare.
Kårordförande, Informationsansvarig och revisorerna är ständigt adjungerade
med yttrande- och yrkanderätt i valnämnden.
§ 6.4
Valnämndens mandatperiod är från den 1 januari till den 31 december.

§ 6.5
Ingen av ledamöterna får vara ledamot av Kårstyrelsen. Valnämndens
sammansättning ska meddelas till Kårstyrelsen senast den 30 november året
innan respektive mandatperiod.
§ 6.6
Valnämndens ordförande kallar till Valnämndens sammanträden.
§ 6.7
Valnämnden har rätt att fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Valnämnden har dock rätt att delegera beslut gällande
a)
b)

fastställande av giltigheten för ett fyllnadsval, samt
räkning av röster i samma fyllnadsval

till Valnämndens ordförande och Inspektor som måste ta gemensamt beslut i
frågorna.
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§ 6.8
Valnämnden ansvarar för informationen om val till Fullmäktige.
§ 6.9
Om ledamöter i Valnämnden själva ställer upp i Fullmäktigevalet ska dessa
ledamöter hitta rösträkningsersättare för rösträkningstillfället.
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§ 7.1
Kårstyrelsen ansvarar för att leda Teknologkåren.
§ 7.2
Kårstyrelsen är Teknologkårens högsta verkställande organ med undantag för
de ärenden som står under de av Fullmäktige utsedda redaktörerna eller
Valnämnden.
I ärenden som inte kan vänta, och som i dessa stadgar inte har getts till ett
annant organ, utövar Kårstyrelsen Fullmäktiges befogenheter. Sådana beslut
ska protokollföras och stadfästas av Fullmäktige.
§ 7.3
Kårstyrelsen består av Kårordföranden, Kårstyrelsens ordförande samt sex
övriga ledamöter.
§ 7.4
Vid Kårstyrelsen sammanträdanden är följande ständigt adjungerade med
yttrande- och yrkanderätt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Inspektor,
Proinspektor,
Presidieledamöterna,
Ordförande för verkställande organ under styrelsen,
Revisorerna, samt
Revisorssuppleanterna

§ 7.5
Kårstyrelsen har rätt att fatta beslut då fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 7.6
Kårstyrelsens förhandlingar leds av Kårstyrelsens ordförande.
§ 7.7
Kårstyrelsen sammanträder minst tre gånger per halvår. Kårstyrelsen beslutar
själv när Kårstyrelsen ska sammanträda.
§ 7.8
Kårstyrelsen ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
b)
c)

Inspektor begär det, eller om
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
någon ledamot begär det.
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Mötet ska i så fall hållas inom tio läsdagar eller arton dagar efter Kårstyrelsens
ordförande har fått begäran.
§ 7.9
Kårstyrelsens ordförande kallar till Kårstyrelsens sammanträde.
Kallelse ska skickas till ledamöterna och de ständigt adjungerade, senast sju
läsdagar eller fjorton dagar före sammanträdet.
§ 7.10
För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Kårstyrelsens sammanträden
ska det ha inkommit till Kårstyrelsens ordförande senast fyra läsdagar eller
tolv dagar före sammanträdet.
§ 7.11
Föredragningslista ska läggas upp på Teknologkårens hemsida och skickas till
Kårstyrelsens ledamöter samt de ständigt adjungerade senast tre läsdagar eller
tio dagar före sammanträdet.
§ 7.12
De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast tre
läsdagar eller tio dagar före sammanträdet.
§ 7.13
Kårstyrelsen är ansvarig inför Fullmäktige för sin verksamhet.
§ 7.14
Vid Kårstyrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska
innehålla anteckningar om
a)
b)
c)

beslut,
reservationer, samt
en förteckning över de som närvarat.

Kårstyrelseprotokoll justeras av Kårstyrelsens ordförande samt en
styrelseledamot, som väljs av styrelsen för varje sammanträde.
§ 7.15
Protokollen från Kårstyrelsens sammanträden ska läggas upp på
Teknologkårens hemsida efter att de har justerats. Kårstyrelsens ordförande
ansvarar för att lägga upp protokollen på hemsidan.
§ 7.16
Kårstyrelsen ansvarar för att Teknologkårens redovisning sköts i enlighet med
myndigheters krav och god redovisningssed.
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§ 7.17
Teknologkårens firma tecknas av Kårstyrelsen eller Kårordförande och
Generalsekreterare i förening.
§ 7.18
Kårstyrelsen ansvarar för attestering. Kårstyrelsen kan besluta att ge
funktionär attesträtt för en del av Teknologkårens verksamhet.
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§ 8.1
Teknologkårens revisorer har till uppgift att granska räkenskaper och
förvaltning för Teknologkåren.
§ 8.2
Det ska finnas tre revisorer; en av svensk handelskammare auktoriserad
revisor samt två övriga revisorer och deras suppleanter.
Revisorerna och deras suppleanter väljs av Fullmäktige. Auktoriserad revisor
nomineras i samråd med avgående revisorer. Vid icke auktoriserad revisors
frånfälle så ersätts denne av en revisorssuppleant i den ordning suppleanterna
har blivit valda.
§ 8.3
Revisorerna får inte ha andra uppdrag inom Teknologkåren.
Revisorerna och Revisorssuppleanterna ska vara myndiga.
§ 8.4
De av Fullmäktige valda revisorerna är skyldiga:
att
att
att

fortlöpande granska Teknologkårens förvaltning och
verksamheter,
till Fullmäktige och Kårstyrelsen lämna in förslag till erforderliga
ändringar av gällande styrdokument och avtal, samt
senast två veckor innan höstfullmäktige nästkommande år lämna
in en revisionsberättelse till Fullmäktige.

§ 8.5
Revisorerna har rätt:
att
att
att
att

när de vill ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar,
begära och få upplysningar rörande verksamhet och förvaltning,
övervara samtliga Teknologkårens organs sammanträden, förutom
Valberedningens, med yttrande- och yrkanderätt, samt
när de anser det nödvändigt kalla in Teknologkårens organ.
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§ 9.1
Inspektor och Proinspektor har till uppgift att stödja Teknologkårens
verksamhet genom sin kunskap och ska ägna uppmärksamhet åt och stödja
Teknologkårens verksamhet samt vad därmed äger sammanhang.
§ 9.2
Inspektor och Proinspektor väljs av Fullmäktige för en tid av två kalenderår.
Inspektor väljs bland LTHs lärare och kan bara omväljas en gång.
Proinspektor väljs från näringslivet och kan bara omväljas en gång.
§ 9.3
Vid Inspektors eller Proinspektors frånfälle väljs ersättare för återstoden av
mandattiden.
§ 9.4
Inspektor och Proinspektor är skyldiga att hålla sig informerade om
Teknologkårens verksamheter.
Utöver detta är Inspektor skyldig:
att
att

övervaka valprocedurerna vid val till Fullmäktige, samt
förvalta Teknologkårens tillgångar på stadgat sätt vid upplösning
av Teknologkåren.

§ 9.5
Inspektor och Proinspektor har rätt:
att
att
att
att

närvara vid samtliga Teknologkårens organs sammanträden med
yttrande- och yrkanderätt,
få samtliga handlingar rörande Fullmäktiges, Kårstyrelsens och
övriga sammanräden inom Teknologkåren,
ta del av Teknologkårens protokoll och övriga handlingar samt att
i övrigt bli informerad om Teknologkårens verksamhet, samt
få de publikationer som är utgivna av Teknologkåren.
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§ 10.1
Sektionerna är verkställande organ inom Teknologkåren. Teknologkårens
medlemmar är fördelade på elva Sektioner:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

F-sektionen inom TLTH, F-sektionen,
E-sektionen inom TLTH, E-sektionen,
Sektionen för Maskinteknik inom TLTH, M-sektionen,
Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen,
Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom TLTH, Asektionen,
Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH, K-sektionen,
Datatekniksektionen inom TLTH, D-sektionen,
Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen,
Ingenjörssektionen inom TLTH, ING-sektionen,
Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen, samt
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen.

§ 10.2
Sektion har som ändamål att verka för sammanhållning mellan sina
medlemmar, att främja deras studier, och att tillvarata deras gemensamma
intressen samt vad därmed äger sammanhang.
§ 10.3
Sektion får fatta beslut om:
a)
b)

frågor som rör den egna verksamheten, samt
frågor som endast rör de egna medlemmarna.

Frågor som berör Teknologkåren som helhet ska överlämnas till Kårstyrelsen.
I frågor som berör flera Sektioner ska dessa Sektioner samverka innan beslut
fattas.
§ 10.4
Sektions verksamhet bedrivs genom:
a)
b)
c)
d)
e)

Sektionsmötet,
Sektionsstyrelsen,
Sektionsstudierådet
funktionärer, samt
övriga organ som respektive Sektion anser lämpliga att inrätta.
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§ 10.5
Sektionsmötet är Sektionens högsta beslutande organ där samtliga av
Sektionens medlemmar har rösträtt.
§ 10.6
Sektionerna ska under verksamhetsåret hållas minst två Sektionsmöten; ett
under våren samt ett under hösten. Undantaget är Dokt-sektionen där det
under verksamhetsåret ska hållas minst ett sammanträde.
§ 10.7
Mötet ska utlysas tydligt och tillgängligt för alla Sektionens medlemmar minst
sju läsdagar före sammanträdet. Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för
behörig utlysning av mötet. I så fall gäller sektionsstadgarna. Om mötet inte
utlysts på ett behörigt sätt får det inte fatta beslut.
§ 10.8
Sektionsmötet får fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade är större
än än femton.
Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för beslutsförhet. I så fall gäller
sektionsstadgarna.
§ 10.9
Sektionsstyrelsen är Sektionens högst verkställande organ i frågor som inte är
ålagda Sektionsstudieråden. Sektionsstadgarna får stadga att Sektionsstyrelsen
är högsta verkställande organ i alla frågor. I så fall gäller sektionsstadgarna.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive
Sektions stadgar.
§ 10.10
Sektionsstudierådet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas
intressen i frågor som berör studier och utbildning samt vad därmed äger
sammanhang. Frågor inom detta område ska handläggas av
Sektionsstudierådet.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive
Sektions stadgar.
§ 10.11
Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive
Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion,
utom rent utbildningsspecifika sådana.
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§ 10.12
Sektions verksamhetsår är kalenderår, om inte annat anges i
sektionsstadgarna.
§ 10.13
Sektion ska ha av Fullmäktige stadfästa stadgar vilka ska innehålla övriga
bestämmelser rörande Sektionens organ.
Fullmäktige får delegera till Kårstyrelsen att då det är lämpligt godkänna
ändringar i Sektions stadga.
Sektionens stadgar står under Teknologkårens styrdokument. Sektionen ska
verka för att dess stadgar inte står i strid med Teknologkårens styrdokument.
§ 10.14
Sektions firma tecknas enligt respektive Sektions stadgar.
§ 10.15
Sektion ansvarar inför Fullmäktige för sin verksamhet.
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§ 11.1
Vid röstning får inte fullmakt användas. Vid sammanträde med
Teknologkårens olika organ har varje röstberättigad en röst. Röstberättigade
är närvarande ledamöter och närvarande suppleanter som är där i frånvarande
ledamots ställe.
Röstberättigad måste vara närvarande när röstlängden justeras. Röstlängden
justeras i samband med omröstning samt då någon röstberättigad begär det.
Beslut om att anse röstlängden justerad tas efter upprop av de röstberättigade.
§ 11.2
Utöver röstberättigad får ständigt, eller för vissa frågor, tillfälligt adjungerade
närvara med yttrande- och yrkanderätt.
§ 11.3
Teknologkårens organ kan besluta att förhandlingar ska föras bakom lyckta
dörrar, vilket innebär att inga utöver mötets röstberättigade och för ärendet
särskilt adjungerade får närvara vid ärendets behandling.
§ 11.4
Vid sammanträde med Fullmäktige och Kårstyrelsen får endast de ärenden
som angetts på föredragningslistan tas upp för beslut eller sådant som har en
nära anknytning till ett ärende på föredragningslistan.
Föredragningslista får endast ändras under sammanträdet om alla
röstberättigade är eniga om det. I övriga frågor får det endast förekomma
diskussion och beslut om rekommendationer.
§ 11.5
Den som vill ställa ett misstroendevotum mot en av Fullmäktige vald person
ska lämna in det skriftligen till Talmanspresidiet inom ordinarie tidsfrist för
möteshandlingar. Kårstyrelsen ska ges tillfälle att ge ett yttrande över
misstroendevotumet till sammanträdet. Om Fullmäktige bifaller yrkandet om
misstroende entledigas personen från sitt uppdrag.
§ 11.6
Den som önskar en överläggning av en åtgärd eller en försummelse som en
funktionär eller annan som har uppdrag på Teknologkåren har gjort och som
vill ha en förklaring av detta kan göra en interpellation.
Interpellationen ska delges Talmanspresidiet och den som interpellationen är
riktad till senast fem läsdagar innan sammanträdet. Svaret på interpellationen
ska ges vid sammanträdet. Det kan vara skriftligt om den interpellerade så
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önskar. Den som på grund av interpellationssvaret vill yrka på uttalande eller
åtgärd kan i vanlig ordning väcka förslag.
§ 11.7
Om mötesordförande finner att någon talare, efter tillsägelse, fortfarande
missbrukar sin yttranderätt så får mötesordförande ta ifrån talaren ordet. Om
det uppstår oordning som mötesordförande inte anser att denne kan avstyra
så får mötesordförande ajournera mötet.
§ 11.8
Ett yrkande som inte berör sakfrågan i ärendet utan endast sammanträdesoch beslutsordning tas upp för beslut direkt och avbryter överläggningarna
om sakfrågan. Sådana yrkanden är yrkande på ajournering av sammanträde,
yrkande på bordläggning, remiss eller återremiss av ärende, yrkande om
voteringsordning eller annan ordningsfråga.
§ 11.9
Om det beslutas att sätta streck så ska ställda yrkanden läsas upp och därefter
ska den som vill ställa ytterligare yrkanden ges tid att göra det. Efter att
yrkandelängden har justeras så får inte fler yrkanden ställas och ställda
yrkanden får bara tas tillbaka om alla röstberättigade är eniga om det.
Efter att yrkandelängden har justerats ska de som så önskar anmäla sig till
talarlistan och därefter justeras den. Varje talare får endast vara med på
talarlistan en gång. Replik men inte kontrareplik får godkännas trots att streck
satts. Görs det val med två omröstningar ska mötesordförande förklara ordet
fritt före den andra omröstningen.
§ 11.10
Beslut fattas genom acklamation om inte votering har begärts. Vid personval
då det finns fler kandidater till samma post fattas beslutet alltid genom
votering.
Då beslut ska fattas med acklamation ska mötesordförande lyfta vart och ett
av de liggande förslagen i den ordning hen finner lämpligt. När
mötesordförande har gått igenom förslagen ska denne förklara att ett av
förslagen är besvarat med ja. Om så önskas, kan votering begäras innan
ordföranden låter klubban falla.
§ 11.11
Vid votering genomförs rösträkning, och röstsiffrorna antecknas i protokollet.
Vid personval antecknas endast röstsiffrorna i protokollet om det begärs.
Votering ska vara sluten vid personval. I alla andra fall ska det vara öppen
votering.
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Sluten votering sker genom upprop enligt röstlängden och med röstsedlar.
Öppen votering sker med handuppräckning. Om det begärs ska det vid
öppen votering föras röstprotokoll över hur var och en har röstat. Votering
med röstprotokoll sker med upprop enligt röstlängden och den uppropade
meddelar då sin åsikt i omröstningen. Röstprotokoll antecknas i protokollet.
§ 11.12
Vid votering ska avslag vara huvudförslag i slutvotering. Mot detta ska ställas
ett huvudyrkande som utses genom beslut före slutvotering.
Vid kontrapropositionsvoteringen lägger mötesordföranden förslag på de
yrkanden som är motstridiga. Det yrkande som mötesordföranden ansett fått
majoritetens stöd blir huvudyrkandet. Om votering begärs ska sedan en
kontraproposition röstas fram bland de övriga förslagen som sedan ställs mot
huvudyrkandet.
Tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden behandlas innan andra yrkanden.
§ 11.13
Beslut fattas, om inte annat har stadgats, med enkel majoritet bland de
röstande. Det innebär att det förslag som får flest röster vinner omröstningen.
Om rösterna är lika fördelade har mötesordförande utslagsrösten. Detta gäller
däremot inte i Fullmäktige eller i personfrågor där lotten istället avgör.
Ogiltiga röstsedlar ses som inte avgivna.
Där dessa stadgar kräver kvalificerad majoritet menas, om inte annat stadgas,
att förslaget ska ha fått minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
§ 11.14
Vid personval med sluten votering är den person vald som har fått flest
röster, om dennes namn finns på minst hälften av de avgivna röstsedlarna.
Om inte tillräckligt många som ska väljas har fått hälften av de avgivna
rösterna så genomförs en andra valomgång mellan de som fått de högsta
rösttalen utan att bli valda. I den andra valomgången ingår upp till dubbelt så
många kandidater som det återstår att välja. Vid denna omröstning är den
person som fått flest röster vald.
Om antalet föreslagna personer inte överstiger antalet lediga platser görs det
endast en omröstning där platserna tillsätts med enkel majoritet. Om endast
två personer är föreslagna för ett uppdrag görs endast en omröstning där den
som fått flest röster är vald. Om rösterna vid en omröstning är lika fördelade
avgör lotten.
§ 11.15
Om en röstsedel har färre personer än vad som ska väljas ska den inte
kasseras. Om en röstsedel har fler personer än vad som ska väljas betraktas
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

28 (33)

Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

röstsedeln som ogiltig. Har röstsedeln namn som inte tydligt anger vem som
menas betraktas detta namn som obefintligt. Om röstsedeln har ett namn på
en person som inte är nominerad ses detta namn som obefintligt.
§ 11.16
Ingen får delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd som denne är ansvarig för,
eller i beslut där denne kan ha personligt ekonomiskt intresse.
§ 11.17
En röstberättigad som inte instämt i beslut där denne varit närvarande har rätt
att få detta antecknat om denne anmäler detta vid sammanträdet. Den som
inte varit närvarandet vid fattandet av ett visst beslut har rätt att reservera sig
till protokollet senast vid nästa sammanträde.
Ledamot eller röstberättigad suppleant har inget ansvar för beslut som denne
reserverat sig emot.
Reservationen kan anmälas utan motivering eller kan ges med motivering där
reservanten anger vad denne reserverat sig emot och, i förekommande fall,
vad denne reserverat sig till förmån för.
§ 11.18
Vid beslut om ajournering görs ett avbrott i förhandlingarna. Beslut om
ajournering innehåller beslut om tidpunkt för när förhandlingarna ska
återupptas.
§ 11.19
Vid beslut om remiss överlämnas ärendet till någon för ytterligare beredning.
Återremiss innebär att ärendet överlämnas till det organ som berett ärendet
för ytterligare beredning.
Remitterad fråga ska om inte annat beslutas tas upp på föredragningslistan till
nästa sammanträde.
§ 11.20
Sakyrkande är yrkande som berör ärendet i sak. Sakyrkande kan innebära att
man stöder det ursprungliga yrkandet eller avslag på det samma. Utöver det
kan ett nytt yrkande lämnas vilket innebär att ett förslag som är motstridigt
det ursprungliga yrkandet stöds. Det kan också lämnas ett tilläggsyrkande
vilket innebär ett förslag på tillägg till tidigare yrkande. Slutligen kan det också
lämnas ändringsyrkande vilket innebär förslag på en ändring av tidigare
yrkande.
Yrkandelängden justeras innan beslut fattas.
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§ 11.21
Beslut kan fattas som per capsulam-beslut. Per capsulam-beslut innebär att ett
färdigt protokoll med önskat beslut ges till alla ledamöter för underskrift samt
de ständigt adjungerade för kännedom. Med protokollet följer ett meddelande
om hur och när ledamot senast kan motsätta sig beslutet. Om någon i enlighet
med detta motsätter sig beslutet anses det inte vara fattat.
§ 11.22
Den som vid sammanträdet gör en anmälan om protokollsanteckning har rätt
att få yttrandet nerskrivet i protokollet. Protokollsanteckning ska vara skriftlig
och inlämnas inom 24 timmar.
§ 11.23
Protokoll ska färdigställas och justeras inom två veckor från respektive
sammanträde.
Protokoll signeras av mötessekreteraren som inte får vara justeringsperson.
Protokoll justeras av sammanträdets ordförande.
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§ 12.1
Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna, slutna, direkta val i en gemensam
valkrets.
§ 12.2
Rösträtt har varje medlem som vid dagen för upprättande av röstlängden
uppfyller kravet för ordinarie medlem. Varje medlem har en röst. Röstning
genom fullmakt är inte tillåten.
Välnämndens ordförande ska senast en månad före valet hålls fastställa datum
för upprättande av röstlängd via ett protokollfört meddelande. Alternativt om
det är mindre än 31 dagar till valet ska detsamma göras senast två dagar efter
Kårstyrelsens beslut om valperiod.
§ 12.3
Valbar i val till Fullmäktige är varje medlem som.
a)
b)

vid dagen före upprättande av röstlängd kan visa giltig legitimation
samt uppfyller kravet för ordinarie medlem, samt
förklarat sig villig att ställa upp i valet till Fullmäktige.

§ 12.4
Val av Fullmäktigeledamot förbereds av Valnämnden. Fri kandidatnominering
får ske fram till en vecka före första valdag då sådan nominering skriftligen
ska delges Valnämnden. Namnen på samtliga enligt ovan anmälda och valbara
kandidater offentliggörs av Valnämnden under sista nomineringsdagen.
§ 12.5
Vallokal, eller motsvarande, ska minst hållas öppen under rasterna mellan 9.00
och 16.15, under två på varandra följande läsdagar.
Fullmäktige får ge ytterligare anvisningar om röstning.
§ 12.6
Endast Valnämndens utgivna röstsedlar får användas.
Samtliga av Valnämndens utgivna röstsedlar som har inkommit i tid och
godkända kandidaturer ska upptas. På röstsedeln ska endast kandidaternas
namn, Sektion och inskrivningsår anges samt övrig erforderlig information
som till exempel Valnämndens tilldelade kandidatbeteckningar. En röstsedel
ska, i möjligaste mån, ha en individuellt slumpmässig ordning på kandidaterna.
Kandidaterna på röstsedeln ska rangordnas av den röstande.
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Om rangordning inte har gjorts ska röstsedeln vid rösträkningen upptas som
en blank röst. Om flera kandidater i rangordning har getts samma prioritet av
den röstande ska rösten förklaras som ogiltig.
§ 12.7
Rösträkningen sker i två omgångar. Först väljs garantimandaten och därefter
sker valet av de resterande ledamöterna.
Varje Sektion har ett garantimandat. Dessa tillsätts först i de fall Sektionen har
minst en kandidat. Om det inte finns en kandidat från Sektionen så tillsätts
mandatet i det allmänna valet. Valet av en ledamot sker genom att man räknar
endast de röster som har lagts på kandidater från en Sektion, enligt samma
system som nedan. De som är valda till ett garantimandat tas inte hänsyn till
under resterande del av valförfarandet.
Rösträkningen genomförs i iterationer. Rösträkningssystemet baseras på
Single Transferable Vote enligt Wrightsystemet. En iteration sker i följande
steg:
Definitioner:
a)

b)
c)

d)

Räkna ut antalet röster som behövs för att bli vald. Detta sker
genom kvoten ((antalet avgivna röster / (antalet mandat +1)) +1).
Kandidat anses vald om den fått lika med eller mer röster än
kvoten.
Kontrollera ifall alla platser blir tillsatta genom att addera ihop
antalet förstahandsröster.
Ifall alla platser inte blir tillsatta och en kandidat får fler
förstahandsröster än vad som krävs för att bli vald så fördelas de
överskjutande rösterna jämnt till respektive valsedels nästa
kandidat. Detta steg upprepas så länge någon kandidat har fler
röster än vad som krävs för att bli vald.
Ifall alla platser fortfarande inte blir fyllda stryks den kandidat med
minst antal röster och nästa iteration påbörjas. Undantaget ifall
antalet återstående kandidater uppgår till antalet platser, i så fall
avslutas iterationen och de återstående kandidaterna blir valda.

§ 12.8
Av de kandidater som inte blir valda ska de tio sist strukna bli rangordnade
suppleanter.
§ 12.9
Vid lika röstetal för två eller flera kandidater avgör lotten deras inbördes
ordning.
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§ 12.10
Avsägelse från Fullmäktigeledamot ska ställas inför prövning i Fullmäktige.
Om Fullmäktige då bifaller avsägelseansökan ska nästa suppleant i turordning
tillfrågas. Om suppleant tackar ja tar denne plats som ordinarie ledamot men
om suppleanten tackar nej gäller det som en avsägelse från posten som
suppleant. Om inga suppleanter kvarstår ska platsen ledigförklaras och
därefter kan begäran om fyllnadsval beaktas.
§ 12.11
Ordinarie val till Fullmäktige genomföras senast den 30:e november, och
utlyses senast 21 läsdagar före första valdagen. Datum för ordinarie val
fastställs av Kårstyrelsen senast den 30:e september.
§ 12.12
Nyval av Fullmäktige kan utlysas:
a)
b)

genom beslut med en kvalificerad majoritet på tre fjärdedelar av
Fullmäktige, eller
genom att trehundra medlemmar kräver det skriftligen.

I båda fallen ska valen hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna fastställs
av Talmanspresidiet.
§ 12.13
Om plats ledigförklarats får fyllnadsval anordnas. Fyllnadsval av
representanter kan utlysas:
a)
b)

genom att minst etthundra medlemmar kräver det skriftligen, eller
genom beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige.

Om antalet valda Fullmäktigeledamöter är så pass litet att Fullmäktige inte är
beslutsmässigt får fyllnadsval utlysas genom beslut av Kårstyrelsen.
I samtliga fall ska valet hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna
fastställs av Valnämnden i samråd med Kårordförande.
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Nu är reglementet uppdaterat enligt den grafiska mall vi använder i våra övriga dokument.
Dessutom har jag rättat till de stavfel och andra strukturfel jag hittat. Tillägg är understrukna
och markerade med röd färg, borttaganden är genomstrukna och markerade i röd färg.
Reglementen som ligger till förslag innehåller alla förändringar till och med FM7.
Detta är ett exempel på hur en stadfästning av redaktionella ändringar kommer att ske efter
att beslutet från FM8 lästs en andra gång.

Jag yrkar därför
att

Fullmäktige stadfäster de redaktionella ändringarna i reglementet enligt bilaga.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar angående stadfästande
redaktionella ändringar i reglementet
Kårhuset Lund, 2016-11-15
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar angående stadfästande
redaktionella ändringar i reglementet
Bakgrund
Styrelsen tycker att de redaktionella ändringarn är mycket bra. Då vi redan i motionen om
redaktionella ändringar i stadgan tyckte att ändringen av TLTH till Teknologkåren var
redaktionell och bra följer samma resonemang här
Styrelsen yrkar därför på
att

stadfästa de redaktionella ändringarna i reglementet

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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Reglemente för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. Antaget 2000-02-22.
En större revidering av reglementet gjordes och fastställdes av Teknologkårens fullmäktige
FM2/2016 den 1 mars 2016.

Datum
2016-05-02
2016-07-19

Möte
FM5+i/2016
FM7/2016

Ändrade paragrafer
§ 1.2.1, Kapitel 5, § 7.1, Kapitel 8, § 8.2
§ 1.2.1, § 1.2.2, § 2.1, § 4.3, § 4.4, § 4.5, § 4.6, förskjutning av
§§ 4.6-4.11 till §§ 4.7-4.11, §5.9
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Fullmäktiges uppgift är att fastställa mål samt övergripande riktlinjer och strategier för
verksamheten. Detta görs genom stadgar, reglemente, åsiktsprogram, policyer samt
verksamhetsplan och budget. Därutöver väljer Fullmäktige den verkställande ledningen för
Teknologkåren samt funktionärer.
Fullmäktiges styrmedel är verksamhetsplanen och budgeten som syftar till att ge
funktionärerna ledning om vad som (utöver det som framgår av stadgar och reglemente) ska
göras och prioriteras under nästföljande verksamhetsår.
§ 1.1
Det åligger Fullmäktige
att
att
att
att
att
att

behandla inkomna motioner,
vid lämpligt tillfälle nominera studentrepresentanter i för
medlemmarna viktiga organ,
vid lämpligt tillfälle besluta om ärenden rörande Teknologkårens
bolag,
inrätta arbetsgrupper för särskilda ärenden,
stadfästa Sektions stadga, samt
i övrigt besluta i alla frågor som rör Teknologkåren som inte är
något annat organs ansvar inom Teknologkåren.

§ 1.2
Fullmäktige har till uppgift att välja funktionärer. Fullmäktige har även rätt att
entlediga funktionärer från deras uppdrag.
Funktionärer som väljs vid valfullmäktige har mandatperioden 1 juli till 30
juni nästföljande år, om inget annat anges. Funktionärer som väljs vid
höstfullmäktige har mandatperioden 1 januari till 31 december, om inget
annat anges.
Val som faller inom Fullmäktiges ansvar får inte delegeras.
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 suppeleant.
§ 1.2.1
Det åligger Fullmäktige:
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
a)
Kårordförande ................................................................
b)
Generalsekreterare .........................................................
c)
Huvudansvarig för utbildningsfrågor ..........................
d)
Utbildningsansvarig för interna frågor .......................
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Utbildningsansvarig

för externa frågor ....................... (1)
ansvarig ..................................................... (1)
Pedell ................................................................................ (1)
Näringslivsansvarig ........................................................ (1)
Kårstyrelsens ordförande .............................................. (1)
ledamot i Kårstyrelsen ................................................... (6)
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad ...................................... (1)
Sakrevisor ........................................................................ (2)
Sakrevisorssuppleant ...................................................... (2)
Arkivutskottets ordförande .......................................... (1)
Tackmästeriutskottets ordförande ............................... (1)
Utbildningsutskottets ordförande ................................ (1)
IAESTE-ordförande ...................................................... (1)
BEST-ordförande ........................................................... (1)
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse ... (2o, 2s)
Studiesocialt

En ordinarie- och en suppleant plats i SLTH 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.
§ 1.2.2
Det åligger Fullmäktige:
att

att vid höstfullmäktige välja följande poster:
a)
Projektledare ARKAD .................................................. (1)
b)
Informationsansvarig ..................................................... (1)
c)
Aktivitetssamordnare ..................................................... (1)
d)
Nollegeneral .................................................................... (1)
e)
Talman ............................................................................. (1)
f)
Fullmäktiges sekreterare ................................................ (1)
g)
Valberedningens ordförande ........................................ (1)
h)
ledamot i Valberedningen ............................................. (4)
i)
Valnämndens ordförande ............................................. (1)
j)
ledamot i Rekryteringsnämnden .......................... (2o, 2s)
k)
ledamot i Karriärnämnden .................................... (2o, 2s)
l)
ledamot i Valnämnden ........................................................

§ 1.2.3
Det åligger Fullmäktige:
att

att vid lämplig tidpunkt välja
a)
ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige
b)
Inspektor ......................................................................... (1)
c)
Proinspektor .................................................................... (1)
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att
att

att vid vårens första möte välja följande poster:
a)
BEST-ordförande ........................................................... (1)
att under valfullmäktige året före jubileumsår välja
a)
Jubileumsgeneral ............................................................ (1)

§ 1.3
Fullmäktigeledamot ansvarar inför Fullmäktige för de uppgifter som
Fullmäktige ålagt ledamoten. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för
fullmäktigeledamotens uppgifter.
Det åligger fullmäktigeledamot
att
att
att
att

närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten och
konferenser,
hålla sig väl informerad om de frågor som ska behandlas av
Fullmäktige,
aktivt deltaga i de arbetsgrupper som Fullmäktige inrättar för olika
ärenden, samt
informera sin sektion om arbetet i Fullmäktige.

§ 1.4
Om ordinarie ledamot avsäger sig sitt uppdrag har Fullmäktigesuppleant
möjlighet att, i turordning, fylla den avgående ordinarie ledamotens plats.
Fullmäktigesuppleanterna uppmanas att delta i Fullmäktiges möten och andra
aktiviteter som anordnas för eller av Fullmäktige.
Det åligger Fullmäktigesuppleant:
att

hålla sig informerad om de frågor som behandlas av Fullmäktige.

§ 1.5
Fullmäktiges sekreterare ansvarar för att föra protokoll vid Fullmäktiges
sammanträden.
Fullmäktiges sekreterare ansvarar även för att Fullmäktiges röstlängd hålls
aktuell, för att föra statistik över närvaron vid Fullmäktige och att statistiken
publiceras en gång per läsperiod i Teknologkårens nyhetsbrev. Vidare
ansvarar Fullmäktiges sekreterare för att bordlagda frågor, frågor som bara
lästs en gång samt övriga intermöteskomihåg inte glöms bort.
§ 1.6
Talmannen ansvarar för att kontakta den ledamot som inte närvarar vid
sammanträden och inte har anmält frånvaro för att undersöka om ledamoten
vill avsäga sig sitt uppdrag.
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Om en ledamot i Fullmäktige avsäger sig sitt uppdrag ansvarar Talmannen för
att fråga den Fullmäktigesuppleant som står först i tur om denna vill fylla den
avgående ledamotens plats. Talmannen ansvarar för att upprepa frågan tills
dess att en suppleant tackar ja eller tills det inte finns fler suppleanter.
Om en suppleant tackar ja ansvarar Talmannen för att informera suppleanten
om vad som åligger en Fullmäktigeledamot och vad som diskuterats i
Fullmäktige tidigare under året. Talmannen ansvarar även för att en
tillträdande suppleant får tillgång till det som behövs för arbetet i Fullmäktige
och att listor över nuvarande Fullmäktigeledamöter uppdateras.
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Kårstyrelsen ansvarar för att konkretisera Fullmäktiges beslut och verkställa dessa. Särskilt
ska Kårstyrelsen närmare konkretisera och verkställa verksamhetsplan och rambudget.
Kårstyrelsen är även ytterst ansvarig för den löpande verksamheten. Kårstyrelsen beslutar
om ekonomiska ramar för funktionärens uppgifter.
§ 2.1
Det åligger Kårstyrelsen
att
att
att
att
att
att
att

att

att
att

att
att

att
att

bereda ärenden som ska behandlas av Fullmäktige,
bereda ärenden där Kårordförande finner så lämpligt
bereda ärenden om Fullmäktige eller ledamot av Kårstyrelsen
begär det,
verkställa Fullmäktiges beslut om inget annat har beslutats,
ge förslag på medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår till
vårfullmäktige,
ge förslag på Teknologkårens rambudget för nästkommande
verksamhetsår till vårfullmäktige,
göra en löpande översyn av samtliga gällande styrdokument och
genomföra åtgärder för att justera styrdokumenten om det skulle
krävas,
senast den 1 oktober till Revisorerna överlämna
verksamhetsberättelse, protokoll, resultat- och balansräkning samt
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av,
till höstfullmäktige överlämna Teknologkårens
verksamhetsberättelse för sistflutna verksamhetsår,
besluta om löneinivå, anställningens omfattning och
anställningsperiod vid varje anställningstillfälle och
förhandlingstillfälle för tjänstemännen,
stadfästa Utskottens funktionärer,
tillsammans med Utbildningsutskottet utse de
studentrepresentanter i organ inom Lunds universitet som inte
faller under Fullmäktiges ansvar att välja, samt
besluta om nya Samarbetsföreningar, samt.
vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte stadfästa en generell
arbetsfördelning inom utbildningsutskottets ledningsgrupp.

§ 2.2
Kårstyrelsens ledamöter ansvarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som
Kårstyrelsen och i förekommande fall Fullmäktige ålagt ledamoten.
Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för ledamotens uppgifter.
Det åligger Kårstyrelseledamot
att

närvara vid och aktivt deltaga i Kårstyrelsens möten,
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att
att
att

närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten,
senast 1 juli påföljande verksamhetsår till Kårstyrelsen inlämna
verksamhetsberättelse, samt
hålla god kontakt med medlemmarna.

§ 2.3
Styrelseordförande innehar samma ansvar som en styrelseledamot. Utöver
detta ska Kårstyrelsens ordförande leda och övervaka styrelsens arbete.
Kårordförande får inte vara Kårstyrelsens ordförande.
§ 2.4
Om det inte kan vänta till nästkommande sammanträde med Fullmäktige har
Kårstyrelsen rätt att tillförordna personer till sådana poster som Fullmäktige
inte får delegera valet av. Ett tillförordnande ska protokollföras och gäller till
nästkommande Fullmäktigesammanträde då ett val ska hållas till den
tillförordnade funktionärsposten.
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Funktionär är den som av någon av Teknologkårens organ har valts att ha en befattning,
samt Fullmäktiges ledamöter. Detta inkluderar Fullmäktiges suppleanter och
studentrepresentanter.
Funktionär svarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i förekommande
fall Fullmäktige ålagt funktionären. Mandatperioden för Teknologkårens funktionärer är från
den 1 juli till den 30 juni om inte annat beslutas.
§ 3.1
Det åligger samtliga funktionärer
att
att
att
att
att

kontinuerligt följa, utvärdera och föreslå önskvärda förändringar
inom angelägna områden av Teknologkårens verksamhet,
följa Teknologkårens styrdokument,
göra en bra överlämning till sin efterträdare,
överlämna lämpligt material till arkivarie, samt
i övrigt verka för Teknologkårens bästa.
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Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt
utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet samt informera funktionärerna om
Fullmäktiges och Kårstyrelsens beslut, särskilt rörande stadgar och reglemente.
I ärenden som inte kan vänta utövar Presidiet Kårstyrelsens befogenheter. Sådana beslut skall
protokollföras och stadfästas av Kårstyrelsen.
§ 4.1
Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och
håller kontinuerlig kontakt med andra studentkårer, nationer och
samarbetsorgan. Kårordförande har arbetsgivaransvar för Teknologkårens
tjänstemän och arvoderade funktionärer. Kårordförande är ansvarig utgivare
för Kårnytt.
I ärenden som inte kan vänta utövar Kårordföranden Presidiets befogenheter.
Sådana beslut skall protokollföras och stadfästas av Kårstyrelsen.
§ 4.2
Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens
ekonomi. Detta innefattar löpande ekonomisk uppföljning, förvaltning av
Teknologkårens tillgångar, uppföljning och förhandling av avtal samt
relaterade frågor.
Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal, om ej lämpligare
funktionär finns. Generalsekreteraren ansvarar också för att stödja
Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i deras arbete.
§ 4.3
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och samordna
utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
§ 4.4
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning och
ledning av Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för interna
frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska
påverkansarbete.
§ 4.5
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning och
ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig för externa
frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska
påverkansarbete.
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§ 4.6
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens verksamhet
ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som Samordnade
studerandeskyddsombud.
§ 4.7
Projektledare ARKAD ansvarar för att planera, arrangera och utvärdera
Teknologkårens arbetsmarknadsdagar ARKAD.
§ 4.8
Näringslivsansvarig ansvarar för Teknologkårens löpande
näringslivsverksamhet. Detta innebär såväl arbetsmarknadsevenemang, som
sponsring och donationer till Teknologkåren. Näringslivsansvaring är även,
tillsammans med aktivitetssamordnare, ansvarig för Teknologkårens
alumniverksamhet.
§ 4.9
Informationsansvarig ansvarar för Teknologkårens marknadsföring,
profilering, och informationsspridning. Informationsansvarig leder och
organiserar Informationsutskottet, och har huvudansvar för Teknologkårens
hemsida och Kårnytt.
Informationsansvarig är redaktör för Kårnytt. Kårnytt ska informera
medlemmarna om Teknologkårens löpande verksamhet samt vad därmed
äger sammanhang.
§ 4.10
Aktivitetssamordnare är ansvarig för att samordna och utveckla
Tekonologkårens sociala verksamhet samt att administrera festverksamhet i
Kårhuset.
§ 4.11
Pedellen ansvarar för Teknologkårens lokalförsörjning. Dels genom
förvaltning av Kårhuset och Lophtet, och dels genom kontakt med fakulteten.
Pedellen ansvarar för drift och utveckling av intern och extern
uthyrningsverksamhet i Kårhuset och på Lophtet samt Teknologkårens
teknik.
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Utskott svarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i förekommande fall
Fullmäktige ålagt utskottet. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för utskottens
uppgifter.
Kårordförande och Revisorerna är ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt i
utskott.
Det åligger utskotten:
att
att
att
att
att
att
att
att

inom sig utse utskottets vice ordförande,
avge yttrande över frågor, som remitterats från Kårstyrelsen,
i god tid före kårstyrelsesammanträde avlämna skriftligt svar i
fråga som utskottet har berett,
så fort verksamheten tillåter verkställa beslut som Kårstyrelsen
och i förekommande fall Fullmäktige fattat som rör utskottet,
informera medlemmarna om sin verksamhet,
lämna in ett förslag till budget för respektive utskott till
Kårstyrelsen,
överlämna lämpligt material till arkivarie, samt
före 1 juli påföljande verksamhetsår till Kårstyrelsen inlämna
verksamhetsberättelse.

Det åligger utskottsordförande:
att
att
att
att
att

leda och fördela arbetet inom utskottet,
sammankalla utskottet, minst två gånger per termin,
lämna förslag på ledamöter till Kårstyrelsen,
kontinuerligt hålla Kårstyrelsen underrättad om utskottets arbete,
samt
vara föredragande inför Kårstyrelsen i frågor som rör respektive
utskott.

§ 5.1
Aktivitetsutskottet, AktU, ska verka för atterbjuda medlemmarna möjlighet att
till lågt pris deltaga i och få en studentikos inramning av studierna vid LTH,
exempelvis genom fest- och pubverksamhet, underhållning samt kulturell
verksamhet.
§ 5.2
Arkivutskottet, ArkU, ska verka för att bevara minnet av och dokumentera
Teknologkårens och Teknologsammanslutningen vid Lunds Tekniska
Högskolas historia.
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§ 5.3
TLTH Näringsliv, ArmU, ska verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet
att möta representanter för framtida arbetsgivare, att förberedas för den
framtida yrkesutövningen samt att finna praktikplats och examensarbete.
§ 5.4
ARKAD svarar för att årligen anordna Teknologkårens arbetsmarknadsdagar,
vilket ska vara ett tillfälle för alla Teknologkårens medlemmar att möta
representanter för framtida arbetsgivare och att finna praktikplatser,
examensarbete och möjligheter till fast anställning efter examen.
§ 5.5
Husutskottet, HUT ska fungera både som förvaltare av Kårhuset och Lophtet
och som Teknologkårens part gentemot Lunds universitet i dessa frågor.
§ 5.6
Informationsutskottet, InfU, ska verka för att föra ut information om
Teknologkårens verksamhet till medlemmarna. Informationsutskottet ska
verka för att göra Teknologkårens informationsspridning riktad, tydlig och
enhetlig.
§ 5.7
Nollningsutskottet, NollUu, ska verka för att ge nyantagna studenter vid LTH
en nollning. Nollningen ska vara utformad för att ge de nyantagna möjlighet
att lära känna andra studerande vid LTH genom att erbjuda en uppsjö av
sociala aktiviteter. Nollningen ska också innehålla inslag som bidrar till att
hjälpa de nyantagna komma igång med sina studier samt arrangemang som
visar på möjligheterna till att få kontakter med näringsliv. Vidare ska
nollningen vara utformad på ett sådant vis att den uppmuntrar till
engagemang inom Teknologkåren, och en vilja att delta i Teknologkårens
aktiviteter efter nollningen.
§ 5.8
Tackmästeriutskottet, TackU, ska verka för att främja ideellt engagemang
genom att sprida glädje på Teknologkåren.
§ 5.9
Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet
och ska verka för att främja studenternas intressen i utbildnings-,
studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt med vad därmed äga
sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till grundutbildnings-,
forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-, försäkrings, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

14 (27)

Kårhuset Lund, 2016-07-19
Fullmäktige

Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt påverkansarbete
som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter bedriver i frågor och
ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.
I detta ingår ett aktivt arbete med de strategiska aspekterna av dessa frågor på
ett nationellt och internationellt plan, både gentemot Lunds Universitet och
gentemot fakulteten centralt men även gentemot utbildningssektorn i stort.
Arbetet med dessa frågor drivs för att gagna alla studenter vid Lunds
Tekniska Högskola och inte enbart Teknologkårens medlemmar.
§ 5.10
Board of European Students of Technology Lund, BEST Lund, ska verka för
ett ökat utbyte mellan medlemmar i TLTH och studenter vid andra universitet
i Europa. BEST Lund verkar för att upprätthålla det som stipuleras i BEST
internationella styrdokument.
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Vissa av Teknologkårens verksamheter kräver en kontinuitet och kompetens som ej kan
uppnås genom att heltidsarvodera studenter. Därför har Teknologkåren anställda tjänstemän.
§ 6.1
Ekonomiansvarig ansvarar inför Kårordförande för att Teknologkårens
ekonomi sköts på ett professionellt sätt samt för att Teknologkårens
bokföring och redovisning sköts enligt god redovisningssed.
§ 6.2
Kanslisten ansvarar inför Kårordförande för Teknologkårens expedition och
är medlemmarna behjälplig med information om Teknologkåren och dess
aktiviteter. Vidare ansvarar Expeditionsansvarig för att Teknologkårens
medlemsregister kontinuerligt uppdateras.
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Valberedningen svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt
Valberedningen. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för Valberedningens uppgifter.
Valberedningens mandatperiod löper kalenderår.
§ 7.1
Det åligger valberedningen
att

att
att

i god tid före respektive vals förrättande komma in med förslag på
personer till de poster som ska tillsättas av Fullmäktige och
Kårstyrelsen. U, undantaget från detta är valet av
studeranderepresentanter.,
senast fem läsdagar före valdagen offentligt anslå sitt förslag till
funktionärer, samt
bistå Informationsutskottet med de uppgifter som utskottet
erfordrar för att lösa sina valrelaterade åligganden.

§ 7.2
Valberedningen består av ordförande samt fyra ledamöter som är utsedda av
Fullmäktige. Valberedningen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
§ 7.3
Valberedningens ordförande ska kalla till och leda valberedningens
förhandlingar.
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Pålsjö Ängsblad är ett redaktionellt organ inom Teknologkåren. Teknologkåren behöver föra
ut information och ge utrymme för debatt om aktuella frågor inom högskolevärlden i
allmänhet, särskilt LTH, studentkårsvärlden i allmänhet samt särskilt Teknologkåren och
Sektionerna. Pålsjö Ängsblad ska tillsammans med Teknologkårens nyhetsbrev verka för att
uppfylla dessa behov. Vidare ska Pålsjö Ängsblad ägna sig åt granskning och analys av
Teknologkårens och Sektionernas verksamheter. En särskild uppgift för Pålsjö Ängsblad är
att informera om och granska valet till Fullmäktige i syfte att ge medlemmarna en reell
möjlighet att påverka Fullmäktige.
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige
ålagt redaktionen. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för redaktionens uppgifter.
§ 8.1
Pålsjö Ängsblads redaktion svarar för att avge yttrande över frågor, som
remitterats från Fullmäktige, samt att enligt budget ge ut Pålsjö Ängsblad.
§ 8.2
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad har till uppgift att utse Pålsjö Ängsblads
redaktion. Redaktören har även rätt att entlediga personer i redaktionen från
deras uppdrag.
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad ska vara myndig och är ansvarig utgivare för
organet. Redaktören svarar för att kontinuerligt hålla Fullmäktige underrättat
om redaktionens verksamhet samt att föredra ärenden som rör Pålsjö
Ängsblad inför Fullmäktig. Vidare ska Chefredaktör Pålsjö Ängsblad
sammankalla redaktionen, leda och fördela arbetet inom redaktionen, förvalta
redaktionens tillgångar på ett betryggande sätt samt att lämna in förslag till
budget för Pålsjö Ängsblad till Kårstyrelsen.
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Sektion svarar inför Fullmäktige för sin verksamhet och för de uppgifter som Fullmäktige
har ålagt Sektionen. Sektionerna får sektionsbidrag av Fullmäktige för att bedriva
studentfacklig verksamhet.
§ 9.1
Det åligger Sektionerna
att
att

informera Sektionens medlemmar om sin verksamhet, samt
välja sektionsrepresentanter till Valnämnden.

§ 9.2
Det åligger Sektionsstudieråden
att
att
att
att
att
att
att

i sitt arbete samverka med Utbildningsutskottet,
bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden,
nominera studentrepresentanter till utbildningsnämnd,
nominera studentrepresentanter till lärarförslagsnämnd,
nominera studentrepresentanter till programledning,
nominera studentrepresentanter till institutionsstyrelser och
avdelningsnämnder, samt
att nominera studentrepresentanter till husstyrelse.

§ 9.3
Det åligger Doktorandsektionens styrelse
att
att
att
att
att

att
att

nominera studentrepresentanter till forskningsnämnderna,
forskningsberedningen och Styrelsen för LTH,
nominera studentrepresentanter till institutionsstyrelser och
avdelningsnämnder,
bereda de forskarutbildningsfrågor som Fullmäktige ger till
Doktorandsektionens studieråd,
utreda forskarutbildningsfrågor samt göra erforderliga
redogörelser till Kårstyrelsen,
förbereda ärenden rörande forskning och forskarutbildning som
ska behandlas i universitetets organ, och i frågor där det krävs
samverka med andra studentkårers forskarutbildningsbevakning,
hålla doktoranderna informerade om aktuella utbildningsfrågor
och studiesociala frågor, samt
planera och genomföra utbildning av funktionärer inom
Teknologkårens forskarutbildningsbevakning.
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Ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid Doktorandsektionens
studieråds sammanträden är Presidiet samt studentrepresentanterna i Styrelsen
för LTH.
§ 9.4
Medlem av respektive Sektion är enligt följande:
a)

Medlem av F-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar
vid:
1)
2)
3)

b)

Medlem av E-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar
vid:
1)
2)
3)
4)

c)

Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik
Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik med teknisk
design

Medlem av Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

e)

Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik
Civilingenjörsprogrammet i Medicin & Teknik
Mastersprogrammet System-on-Chip
Mastersprogrammet Wireless Communication

Medlem av Sektionen för Maskinteknik inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid:
1)
2)

d)

Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Matematik
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Nanovetenskap

Civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad
Brandingenjörsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri
Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering
Mastersprogrammet Fire Safety Engineering
Mastersprogrammet Risk Management and Safety
Engineering

Medlem av Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom
TLTH är kårmedlem som studerar vid:
1)
2)
3)
4)

Arkitekturprogrammet
Industridesignprogrammet
Mastersprogrammet Sustainable Urban Design
Mastersprogrammet Industrial Design
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5)
f)

Medlem av Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

g)

Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg
Mastersprogrammet Energy-Efficient and
Environmental Building Design

Medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid:
1)
2)
3)
4)

k)

som bedriver forskarstudier på LTH.

Medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem, som
studerar vid:
1)
2)

j)

Civilingenjörsprogrammet i Datateknik
Civilingenjörsprogrammet i Informations- och
kommunikationsteknik

Medlem av Doktorandsektionen inom TLTH är kårmedlem.
1)

i)

Civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik
Mastersprogrammet Biotechnology
Mastersprogrammet Food Technology and Nutrition
Mastersprogrammet Food Innovation and Product
design
Livsmedelteknisk högskoleutbildning

Medlem av Datatekniksektionen inom TLTH är kårmedlem som
studerar vid:
1)
2)

h)

Masterprogrammet Architecture

Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik
Mastersprogrammet Water Resources
Mastersprogrammet Environmental Sciences, Policy and
Management
Mastersprogrammet Environmental Management and
Policy

Medlem av Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH är
1)
2)
3)

kårmedlem som studerar vid:
Civilingenjörsprogrammet i Industiell ekonomi
Mastersprogrammet Logistics and Supply Chain
Management
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För kårmedlemmar som inte kan placera under någon av dessa kategorier
beslutar Kårstyrelsen om vilken Sektion de ska tillhöra.
§ 9.5
Teknologkåren har intresseföreningar i syfte att ge väl definierade
studerandegrupper möjlighet att bilda ”intresseförening vid TLTH” och som
sådan ha vissa fördelar. En intresseförening har till syfte att verka för
sammanhållning mellan sina medlemmar, främja sina medlemmars studier och
vad som därmed äger sammanhang.
Respektive intresseförening ska verka för att uppfylla sitt syfte, informera om
sin verksamhet samt i övrigt följa de regler för intresseföreningar som
fastställs av Fullmäktige.
Studerande vid nedanstående utbildningar har valt att bilda intresseföreningar
enligt:
a)

Brandingenjörsstuderandes intresseförening (BIIF)
1)
2)

b)

Brandingenjörsutbildning (Bi)
Civilingenjörsutbildning i Riskhantering (RH)

Lantmäteriteknologernas intresseförening (L-Tek)
1)

Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri (L)
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§ 10.1
De äldres råd, DÄR, fungerar som ett rådgivande organ till Fullmäktige,
Kårstyrelsen och Presidiet.
DÄR utgörs av den tidigare Teknologsammanslutningens vid Lunds Tekniska
Högskola och Teknologkårens förutvarande (kår)-ordföranden.
Kårordförande och HÄR är ständigt adjungerade till DÄR:s sammanträden.
§ 10.2
Heltidsarvoderades äldre råd, HÄR, ska stödja Teknologkåren med råd och
dåd.
HÄR utgörs av dem som har haft en heltidsarvoderad förtroendepost på
uppdrag av Teknologkåren, den tidigare Teknologsammanslutningen vid
Lunds Tekniska Högskola eller Lunds Studentkårs kårparti FEMVAK.
Kårordförande och DÄR är ständigt adjungerade till HÄR:s sammanträden.
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§ 11.1
Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) bildades 1984.
Dessförinnan hade teknologerna varit medlemmar i Lunds Studentkår. Den
frivilliga sammanslutningen Teknologsammanslutningen vid Lunds tekniska
högskola (TLTH) bildades 15 mars 1962 strax efter att de första teknologerna
började sina studier vid Lunds tekniska högskola. De första stadgarna antogs
8 juni 1962. TLTH:s symbol med en cirkel med inskriven triangel och kvadrat
började användas 1965. TLTH:s tidning ORDO började ges ut 1965 och gavs
ut till och med 1990. 1984 gavs första numret av kårtidningen Pålsjö Ängsblad
ut. Lophtet invigdes 1 oktober 1965. Kårhuset invigdes 11 maj 1994.
§ 11.2
Kårens färger och symboler finns utförligt beskrivna i Kårens policy för
grafisk profil.
§ 11.2.1
Sektionerna, deras färger och maskotar/skyddshelgon är som följer:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sektionen för Teknisk fysik inom TLTH (F-sektionen), orange,
Hilbert Älg
Sektionen för Elektroteknik inom TLTH (E-sektionen), vit,
Hacke Hackspett
Sektionen för Maskinteknik inom TLTH (M-sektionen), röd, Joe
Cool
Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH (V-sektionen),
blå, Vincent Ralén
Sektionen för Arkitektur inom TLTH (A-sektionen), lila, Skalman
Sektionen för Kemi- och bioteknik inom TLTH (K-sektionen),
gul, Miraculix
Sektionen för Datateknik inom TLTH (D-sektionen), rosa, Rosa
Pantern
Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH (W-sektionen),
turkos, Sigge
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH (I-sektionen),
vinröd, Isbjörn
Doktorandsektionen inom TLTH (Dokt-sektionen), silver, Dr
And
Ingenjörssektionen inom TLTH (Ing-sektionen), mörkblå, Rune
Andreasson

§ 11.2.2
Studerande vid nedanstående utbildningar har färger och
maskotar/skyddshelgon enligt:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Brandingenjörsutbildning (Bi), svart/orange, V A Kant
Civilingenjörsutbildning i Informations- och
kommunikationsteknik (C), Ljuslila, A Kant
Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri (L), ljusgrön, Bengan
Civilingenjörsutbildning i Riskhantering (RH), svart/röd/orange,
V A Kant
Civilingenjörsutbildning i Teknisk matematik (π), silver/orange, A
Kant
Civilingenjörsutbildning i Teknisk nanovetenskap (n),
grön/orange, A Kant
Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik (IB), mörkblå/ljusblå,
Bamse
Högskoleingenjörsutbildning i Datateknik (ID), mörkblå/rosa,
Husmusen
Högskoleingenjörsutbildning i Elektroteknik (IE), mörkblå/vit,
Lille Skutt
Industridesignutbildning (De), lila/vit batik, Linus på Linjen
Tekniskt basår (TB), saknar färg, V A Kant

§ 11.3
Teknolog vid Lunds Tekniska Högskola benämnes Truls om denne är man
och Trula om denna är kvinna.
§ 11.4
Den som är medlem i Kåren äger efter vid LTH genomförd nollning rätt att
bära den Lundensiska Teknologmössan. Gäststudenter från utlandet är
undantagna från kravet på genomförd nollning.
Mössan skall inhandlas hos den icke existerande A. Bergmans hattaffär på
Skomakaregatan 1 i Malmö eller hos KFS i Lund AB. Tofs och spegat köpes
på KFS i Lund AB.
§ 11.4.1
För mössans bärande gäller följande:
Mössan skall bäras under hela studieperioden. Från och med 4 oktober till
och med mösspåtagningen den 30 april bäres mörkblå vintermössa. Från och
med mösspåtagningen den 30 april till och med 3 oktober bäres vit
sommarmodell. Mössan skall bäras på ett upphöjt värdigt sätt, på det att Truls
och Trula må komma att åtnjuta allmänhetens förtroende och lojalitet.
Mössan må bäras av teknolog först då denne genom TLTH:s nollning
förvärvat detta privilegium, och må därefter bäras oinskränkt.
Beträffande hälsning gäller följande:
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a)
b)
c)
d)

i)
ii)
iii)
iv)

Högskolans rektor och föreläsare.
Trula
Av Truls eskorterad tös.
Patrullerande poliskonstapel mellan 00.00 och 06.00,

Dessa hälsas enligt § 11.4.2
§ 11.4.2
Trulsar emellan hälsas med ett kort framstött ”HEJ”.
Individer som gått miste om LTH, men går på surrogatinstitut för
civilingenjörsproduktion jämställs av artighetsskäl med Truls och Trula.
Lyftning av mössan sker enligt följande rörelseschema:
a)
b)
c)
d)

i) Höger hand föres raskt till skärmen.
ii) Denna fattas mellan tumme och pekfinger om möjligt.
iii) Mössan höjes raskt 1 dm rakt upp.
iv) Mössan lägges därpå tillbaks. Tillse att tofsen intar en estetisk
position.

Till högtidsdräkt bäres vit mössa och i händelse av begravning, vit mössa med
sorgband. Sorgband bäres så att krokarden döljes.
Det åligger gamble att tillse att nymble är vaksam på dessa regler och åligger
gamble att tillrättavisa varje brottsling.
Ovanstående paragrafer antogs i maj 1962.
Om sektionens nollegasque inträffar under den period jämlikt § 1 ovan,
varunder mörkblå mössa skall bäras, må sektions inspektor besluta att vit
mössa skall bäras under sagda fest. Sådant beslut skall protokollföras och
anslås, samt meddelas Kårstyrelsen.
Som blå mössa räknas även vit mössa med indikation som förklarar att den är
blå.
§ 11.4.3
En spegat i sektionens färg, alternativt utbildningens färg, placeras i tofsen för
varje påbörjat teknologår, dock endast en spegat för påbörjade forskarstudier.
En spegat i sektionens eller utbildningens färg får bytas ut mot en blå-gul
spegat om minst en termin av utbildningen är förlagd utomlands. Den blå
gula spegaten får även användas av utländska utbytesstudenter som studerar
vid LTH. Studieuppehåll markeras med svart spegat, avbrott för
värnpliktstjänstgöring med mörkgrön spegat, högskoleingenjörsexamen vid
annan högskola markeras med en lila-grå spegat, avbrott för heltidsarbete i
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TLTH:s tjänst med grå-blå-vit spegat och avbrott för heltidsarbete inom
annan studentikos organisation med svart-grå-vit spegat.
§ 11.5
Teknologkårens ordensband får bäras av samtliga funktionärer och före detta
funktionärer som känner sig manade. Ordensband bärs endast till
högtidsdräkt m.o. och skall löpa diagonalt från höger axel till vänster höft.
Ordensbandet är 36 mm brett och har färgfördelningen 7 mm grått, 4 mm
vitt, 14 mm blått, 4 mm vitt, 7 mm grått.
Ordförande, Ordförande emeritus/emerita, Hedersledamöter samt Inspektor
har rätt att bära ordförandebandet istället för Teknologkårens vanliga
ordensvand. Ordförandebandet är dubbelt så brett som ordensbandet med
samma proportioner mellan färgfälten.
§ 11.6
§ 11.6.1
Den som vid LTH avlagt Civilingenjörsexamen, Arkitektexamen eller
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design och som fullgjort sina
skyldigheter gentemot kåren äger rätt att bära av sammanslutningen instiftad
ring, benämnd civilingenjörsring, arkitektring respektive designring.
§ 11.6.2
Den som avlagt Teknologie Doktorsexamen vid LTH och som fullgjort sina
skyldigheter gentemot kåren äger rätt att bära av sammanslutningen instiftad
doktorsring.
§ 11.6.3
Den som avlagt Brandingenjörsexamen vid LTH och som fullgjort sina
skyldigheter gentemot kåren äger rätt att bära av kåren instiftad
brandingenjörsring.
§ 11.6.4
Den som har avlagt Högskoleingenjörsexamen vid LTH som fullgjort sina
skyldigheter gentemot kåren äger rätt att bära av kåren instiftad
högskoleingenjörsring.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

27 (27)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående adjungerade till styrelsen och
fullmäktige

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Jacob Adamowicz, ”Spökskrivare”

Proposition angående adjungerade till
styrelsen och fullmäktige
Bakgrund
Under fullmäktigemöte 2 2016 diskuterades flertalet olika förändringar i stadgan och
reglementet. En av diskussionerna handlade om vilka som har närvarorätt vid Kårens
beslutade organ.
I nuvarande stadga har våra medlemmar inte automatisk rätt att närvara vid möten när vårt
högst verkställande organ sammanträder. Styrelsen tycker alla medlemmar ska ha närvarorätt
inte bara i organet som tar de övergripande besluten (fullmäktige) utan även vid
styrelsemöten där man sedan konkretiserar dessa beslut.
Styrelsen tycker också man kan se över hur adjungeringar till fullmäktigemöten är
formulerad. Den nuvarande listan är lång och hänvisar till poster som inte nämns i Stadgan,
utan först blir definierade i reglementet. Föreslagen förändring gör adjungeringarna mer
övergripande och därmed kortare. Dessutom gör förändringen att utskottsordförande också
får rätten att vara ständigt adjungerade.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

i Stadgan §5:5 ändra hela punktlistan till:

a) Samtliga av Fullmäktige valda funktionärer samt val Fullmäktige delegerat till Kårstyrelse,
b) Sektionsordförandena,
c) Styrelseledamöter av Teknologkåren ägda bolag,
d) Intresseföreningarnas ordförande,
e) Fullmäktiges suppleanter.
”
att

i stadgan §2.6 efter ”Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även

rätt:” lägga till ”att närvara vid Kårstyrelsens möten”.

Proposition angående adjungerade till styrelsen
och fullmäktige
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Kårhuset Lund, 21 april 2016
Jacob Adamowicz, ”Spökskrivare”

Styrelsen via,

JACOB ADAMOWICZ,
”Spökskrivare”

Proposition angående adjungerade till styrelsen
och fullmäktige
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Motion angående krav ställda på revisorerna

Kårhuset Lund, 15 november 2016

I dagsläget är kravet som ställs på Kårens revisorer väldigt högt satt. Revisorerna får inte
inneha några andra uppdrag på Kåren samtidigt som de är revisorer. Detta begränsar
personer som kan vara sakrevisorer helt till personer som inte vill engagera sig ”aktivt” inom
Kåren. Eftersom det är positivt om revisorerna har tidigare erfarenhet av verksamheten,
begränsar kravet urvalet av kandidater till personer som lämnat sitt engagemang på Kåren
bakom sig. Alternativet som finns är att hitta revisorer som inte har någon erfarenhet av
Kåren och att man då skulle acceptera att man inte får de positiva effekterna av att
revisorerna har erfarenhet av verksamheten. ”Extern” rekrytering av sakrevisorerna kommer
förmodligen också vara svår då Kåren redan har svårt att fylla alla våra poster, många som
dessutom upplevs som roligare än revisorsposterna. Det är förmodligen heller inte ett bra
tecken att sektionerna har problem att rekrytera revisorer. Dessa problem är några av
anledningarna att Kåren de senaste åren har stått utan revisorer eller att de valda revisorerna
inte varit på plats i Lund under verksamhetsåret. Våra ekonomiska revisorer har tidigare
påpekat att vi måste bli bättre på att fylla våra revisorsposter.
Det är viktigt att garantera oberoende revisorer som inte hamnar i jävsituationer. På detta
sätt är den nuvarande lydelsen bra, dock så tar den inte de problem som presenterades här
över i beaktning. Vi tycker därför att en mer nyanserad formulering i Stadgan kan få med det
viktiga av båda problembilderna.
Skatteverkets krav på revisorer är följande:


vara en person som har förtroende från samtliga intressenter



ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska
förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är naturligen större i en stor
förening än i en liten förening med enkla förhållanden.



vara oberoende gentemot föreningsledningen



inte vara omyndig



inte vara försatt i konkurs.

(https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/bok
foringsskyldighet.4.70ac421612e2a997f85800033022.html)
Enligt skatteverket är det alltså viktigt att revisorerna är oberoende gentemot
föreningsledningen, i vårt fall Styrelsen, men lägger inte någon tyngd i att man inte kan vara
en aktiv medlem i organisationen.
Motion angående krav ställda på revisorerna
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Motion angående krav ställda på revisorerna

Kårhuset Lund, 15 november 2016

En god revisorskandidat ska ha de egenskaper som gör att det inte ska vara problematiskt att
de samtidigt innehar en funktionärspost. Har man god integritet bör man kunna jobba inom
till exempel HUT utan att det ska påverka ens arbete som revisor.
För att garantera oberoende revisorer tycker vi att stadgan ska ställa kravet att man som
revisor inte få inneha någon annan post som innebär ett större ansvar för TLTHs
verksamhet, till exempel ansvar för funktionärer eller ett kostnadsställe. Detta gör

Jag yrkar därför på
att

i Stadgan §8.3 Krav ändra lydelsen:

” Revisorerna får inte ha andra uppdrag inom Teknologkåren. Revisorerna och
Revisorssuppleanterna ska vara myndiga.”
till “Revisorerna får inte ha någon annan post inom Kåren som innebär ett betydande
ekonomiskt eller operativt ansvar inom verksamheten.
Revisorerna och revisorssuppleanterna skall vara myndiga.
Revisorerna ska vara oberoende gentemot Kårstyrelsen och Heltidargruppen.
”.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Fullmäktigeledamot 2016

ERIK ALSTERSJÖ,
Fullmäktigeledamot 16

GUSTAV SEEMAN,
Fullmäktigeledamot 16

Motion angående krav ställda på revisorerna
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Motion angående krav ställda på revisorerna

Kårhuset Lund, 24 april 2016

Motion angående krav ställda på
revisorerna
Bakgrund
I dagsläget är kravet som ställs på Kårens revisorer väldigt högt satt. Revisorerna får inte
inneha några andra uppdrag på Kåren samtidigt som de är revisorer. Detta begränsar
personer som kan vara sakrevisorer helt till personer som inte vill engagera sig ”aktivt” inom
Kåren. Eftersom det är positivt om revisorerna har tidigare erfarenhet av verksamheten,
begränsar kravet urvalet av kandidater till personer som lämnat sitt engagemang på Kåren
bakom sig. Alternativet som finns är att hitta revisorer som inte har någon erfarenhet av
Kåren och att man då skulle acceptera att man inte får de positiva effekterna av att
revisorerna har erfarenhet av verksamheten. ”Extern” rekrytering av sakrevisorerna kommer
förmodligen också vara svår då Kåren redan har svårt att fylla alla våra poster, många som
dessutom upplevs som roligare än revisorsposterna. Det är förmodligen heller inte ett bra
tecken att sektionerna har problem att rekrytera revisorer. Dessa problem är några av
anledningarna att Kåren de senaste åren har stått utan revisorer eller att de valda revisorerna
inte varit på plats i Lund under verksamhetsåret. Våra ekonomiska revisorer har tidigare
påpekat att vi måste bli bättre på att fylla våra revisorsposter.
Det är viktigt att garantera oberoende revisorer som inte hamnar i jävsituationer. På detta
sätt är den nuvarande lydelsen bra, dock så tar den inte de problem som presenterades här
över i beaktning. Vi tycker därför att en mer nyanserad formulering i Stadgan kan få med det
viktiga av båda problembilderna.
Skatteverkets krav på revisorer är följande:


vara en person som har förtroende från samtliga intressenter



ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska
förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är naturligen större i en stor
förening än i en liten förening med enkla förhållanden.



vara oberoende gentemot föreningsledningen



inte vara omyndig



inte vara försatt i konkurs.

(https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/bok
foringsskyldighet.4.70ac421612e2a997f85800033022.html)
Enligt skatteverket är det alltså viktigt att revisorerna är oberoende gentemot
föreningsledningen, i vårt fall Styrelsen, men lägger inte någon tyngd i att man inte kan vara
en aktiv medlem i organisationen.
Motion angående krav ställda på revisorerna
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående krav ställda på revisorerna

Kårhuset Lund, 24 april 2016

En god revisorskandidat ska ha de egenskaper som gör att det inte ska vara problematiskt att
de samtidigt innehar en funktionärspost. Har man god integritet bör man kunna jobba inom
till exempel HUT utan att det ska påverka ens arbete som revisor.
För att garantera oberoende revisorer tycker vi att stadgan ska ställa kravet att man som
revisor inte få inneha någon annan post som innebär ett större ansvar för TLTHs
verksamhet, till exempel ansvar för funktionärer eller ett kostnadsställe. Detta gör

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Stadgan §8.3 Krav ändra lydelsen:

” Revisorerna får inte ha andra uppdrag inom Teknologkåren. Revisorerna och
Revisorssuppleanterna ska vara myndiga.”
till “Revisorerna får inte ha någon annan post inom Kåren som innebär ett betydande
ekonomiskt eller operativt ansvar inom verksamheten.
Revisorerna och revisorssuppleanterna skall vara myndiga.
Revisorerna ska vara oberoende gentemot Kårstyrelsen och Heltidargruppen.
”.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Fullmäktigeledamot 2016

ERIK ALSTERSJÖ,
Fullmäktigeledamot 16

GUSTAV SEEMAN,
Fullmäktigeledamot 16

Motion angående krav ställda på revisorerna
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående krav ställda på revisorerna

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Micaela & Dante Kårstyrelsen 15/16

Motionssvar: Motion angående krav ställda på revisorerna
Kårstyrelsen anser att de högt satta kraven som finns på kårens sakrevisorer idag är bra. Kårstyrelsen
tycker att det bästa och tydligaste sättet att stipulera att sakrevisorerna är oberoende är genom den
befintliga formuleringen, alltså genom att säga att sakrevisorerna inte får inneha några andra uppdrag
inom Teknologkåren. Någon annan form av oberoende tycker kårstyrelsen är svårt att fastställa och den
föreslagna förändringen öppnar upp för att varje Fullmäktige själva får tolka vad oberoende innebär.
Detta tycker kårstyrelsen är onödigt och kommer med största sannolikhet att resultera i att tolkningen
inte blir konsekvent från år till år.
Kårstyrelsen anser dessutom att den föreslagna förändringen är dubbeltydig då kårstyrelsens tolkning av
oberoende är att inte inneha andra uppdrag inom Teknologkåren och alltså inte svara inför varken
heltidare, styrelse eller utskottsordförande. Med denna tolkningen säger ändringsförslaget emot sig själv.
Om tolkningen av det befintliga ändringsförslaget istället skulle vara att oberoende innebär att inga
(par)relationer får finnas mellan sakrevisorer och heltidare, styrelse eller utskottsordförande så anser
kårstyrelsen att detta är ett otydligt sätt att garantera oberoende. Förslaget täcker i så fall inte in
övriga/liknande fall då både goda och dåliga relationer mellan sakrevisorer och ovan nämnda
beroendeparter kan finnas. Tolkningen är på så sätt inte heltäckande och enligt kårstyrelsen otillräcklig.
Kårstyrelsen anser alltså att ingen av de ovanstående tolkningarna av det befintliga ändringsförslaget,
som alltså inte skulle vara den nuvarande formuleringen, är hårda nog och framförallt inte tydliga nog.
Eventuella tolkningar riskerar dessutom att vara motsägelsefulla mot övriga att-satser i
ändringsförslaget.
Kårstyrelsen förstår tanken bakom motionen men anser inte att sänkta krav på kårens sakrevisorer är en
bra lösning på rekryteringsproblemet. Kårstyrelsen föreslår snarare ett ökat krafttag kring att hitta
funktionärer till posterna där det inte får glömmas bort att rekryteringsbasen även rör sig utanför de
befintliga medlemmarna på kåren.
Kårstyrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen i sin helhet.

Kårstyrelsen genom,
MICAELA BORTAS
Kårstyrelseledamot 15/16

Motionssvar: Motion angående krav ställda på
revisorerna

DANTE ZIA
Kårstyrelseledamot 15/16
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående valet av
studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2016-10-28
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

Motion angående valet av
studeranderepresentanter
Bakgrund
I dagsläget så väljs samtliga av Kårens studeranderepresentanter via Kårstyrelsen. Ibland kan
dessa val behöva göras på kort varsel, speciellt då en sektion inte inkommit med
nomineringar, och vid dessa fall är det ibland precis efter ett styrelsemöte, varvid
Programledningarna behöver vänta två veckor (eller mer). För programledningarna som inte
är beslutsmässiga utan studenter i gruppen så är detta ytterst problematiskt, och endast
Kårstyrelsen kan idag välja studeranderepresentanter för att det ska vara officiellt.

Förslag
Vi yrkar därför på
att

i Reglementet, kap 4.1 Kårordförande i sista stycket, efter andra meningen
införa lydelsen ”Kårordförande har även befogenhet att tillförordna
studeranderepresentanter. Tillförordnandet skall protokollföras och gäller till
nästkommande Kårstyrelsesammanträde då ett val ska hållas till den
tillförordnade studeranderepresentantsposten”

I Utbildningsutskottets tjänst, dag som ovan

ANDERS LUNDQVIST PERSSON

Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

JACOB ADAMOWICZ

Utbildningsansvarig för externa frågor 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar angående valet av
studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2016-11-10
David Wessman, Kårstyrelseledamot

Motionssvar angående valet av
studeranderepresentanter
Bakgrund
Under hösten har valet av studeranderepresentanter tagit upp mycket tid för
Utbildningsutskottet och främst Utbildningsansvarig för interna frågor. Ändringen i
reglementet gör det möjligt för Kårordförande att kunna tillförordna en
studeranderepresentant. Ett protokollfört tillförordnande ger programledningar möjlighet att
bli beslutsmässiga men ärendets transparens bevaras då det sedan lyfts som ett ordinarie
valärende.
Under styrelsemötet lyftes det att de tillförordnade bör beredas av utbildningsutskottet.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

ändra första meningen i att-satsens lydelse till:
”Kårordförande har även befogenhet att tillförordna
studeranderepresentanter efter beredning av utbildningsutskottet.”

att

Fullmäktige bifaller motionen med ändringsyrkandet.

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

DAVID WESSMAN
Kårstyrelseledamot 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

