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Kommentarer
Kommentarer till dagordningen:
13.a Bilagan bifogas som separat fil
16. Styrelsens svar kommer som sen handling tillställs Fullmäktige onsdagen den 12:e
oktober (2016-10-12)
17. Styrelsens svar kommer som sen handling tillställs Fullmäktige onsdagen den 12:e
oktober (2016-10-12)
18. Styrelsens svar kommer som sen handling tillställs Fullmäktige onsdagen den 12:e
oktober (2016-10-12)
19. Styrelsens svar kommer som sen handling tillställs Fullmäktige onsdagen den 12:e
oktober (2016-10-12)
20. Styrelsens svar kommer som sen handling tillställs Fullmäktige onsdagen den 12:e
oktober (2016-10-12)
21. Bordlagdes på FM7
22. Talman letar med ljus och lykta efter handlingen. Skickas till Fullmäktige snarast

I Fullmäktiges tjänst,

DANIEL LUNDELL
Talman 2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen
Kårhuset Lund, 2016-10-11
Karin Dammer, Styrelseordförande

Rapport från Kårstyrelsen
Styrelsen började året med att i sedvanlig ordning revidera budgeten. Vi stadfäste också flera
beslut som tagits per capsulamt av styrelsen eller tagits av presidiet under sommaren. De två
efterföljande mötena tyvärr till stor del präglats av serverkraschen. Till följd av detta blev
både S2 och S3 korta möten då bara ett fåtal handlingar inkommit. Det ser dock ljusare ut till
S4 som kommer att bli ett matigare möte. Till exempel kommer en motion angående att
anställa en ny kanslist att tas upp. Den stora styrdokumentsrevideringen sätter också sina
spår och styrelsen har fått in ett antal motioner om att göra ändringar i dessa enligt beslut
som tagits under tiden revisionen pågick.
När det gäller verksamhetsplanen har de flesta grupperna startat upp sin verksamhet, en
längre rapport från det kommer till sista FM-mötet från terminen. Under sommaren har de
de ansvariga heltidarna skrivit projektplaner som vi nu arbetar efter. Tyvärr har även det här
arbetet blivit i viss mån lidande av serverkrachen.
I övrigt har styrelsen lite teambuilding inplanerat under hösten för att lära känna varandra
bättre. Idag ska vi till exempel åka och bowla.
I Styrelsens tjänst, dag som ovan

KARIN DAMMER
Styrelseordförande
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Avser perioden 2016-07-01 – 2016-09-30 (ish)

Under nollnigen har vi fått flertalet kommentarer och komplimanger om att vi är synts
väldigt mycket som Teknologkåren centralt och som heltidare. En hög närvaro på campus
har hjälpt och vi känner oss nöjda med vårt deltagande på nollningsaktiviteter.
En stor del av höstens första 1-2 månader har präglats väldigt mycket av vår serverkrash. I
princip allt arbete som gjorts de senaste två åren gick förlorat. Utöver detta tappade vi
sektionshemsidor, mailalias för både centralorganisationen, sektionerna och de fria
föreningarna, datorkonton, intranät m.m. Detta har varit demoraliserade och har tagit mycket
arbetstid och arbetskraft från heltidarna.
Där det mycket har brustit är kommunikationen, inom heltidargruppen men också gentemot
DSG, sektionerna och de fria föreningarna. Både under krashen och nu efteråt. I dagsläget är
det oklart hur vi ska gå vidare med arbetet kring IT systemen och hur vi ska återställa allting.
Intranätet och hemsidan har dock arbetsgrupper som jobbar med dessa aktivt vilket är
väldigt roligt.

Först nu den senaste tiden har rutinerna för den nya heltidaruppdelningen inom
utbildningsutskottet börjat falla på plats. Det har blivit en effektiv grupp där vi upplever att
vi hinner med mer samt kan utforska fler verksamhetsområden inom
utbildningsbevakningen och politiken.
Även ett synlighets- och påverkansarbete genom utbildningsutskottet har dragits igång. Vi
jobbar aktivt med twitter och med debattartiklar. Vår artikel om tekniskt basår upplever vi ha
fått stor spridning.
Vad som händer/har hänt i korthet:








Rutiner för hur vi jobbar tillsammans med Dokt har börjat falla på plats.
Jobbar aktivt med LGGU och den nya strukturen inom LTH
Pluggbrunchen blev lyckad trots att det inte blev klart förrän i sista minuten.
Vårt externa arbete börjar märkas och vi ser ökad synlighet/inflytande nationellt.
Studerandehandboken är på väg men har blivit lidande p.g.a. serverkrashen.
Mycket studentärenden når kåren och vi har fått jobba mycket med lagar och regler.
Valen av studeranderepresentanter fungerar rätt osmidigt internorganisatoriskt.
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Omarbetningen av spritförrådet har gått bra och det nya digitala systemet är mycket
smidigare. Tyvärr försvann hela databasen i serverkrashen men det ska upp igen.
Vi provar just nu ett nytt iZettle-kassasystem i Cornelis och den initiala reaktionen är att det
fungerar mycket bättre. Vidare i Cornelis är pubverksamheten igång med problemet med att
hitta jobbare kvarstår. Där försöker vi hitta ny sätt och omstruktureringar för att få det att
fungera bättre.
Nollningen har flutit på jättebra. Allting har rullat på väldigt smärtfritt och i princip allt har
klaffat. Folk är väldigt nöjda och så även från LTHs sida. Vårt PR-projekt med att dela ut
tygkassar till alla nollor gick otroligt bra från vår sida men några frågetecken behöver rätas ut
för att vi ska få det att fungera bra tillsammans med LTH.
Intet nytt kring alkoholtillstånd och polistillstånd för slutna sällskap gällande Teknologkåren.

Nu är arbetet med ARKAD i full gång vilket märks på kontoret, kul! Vi har fyllt
företagsplatserna och allt fler detaljer faller på plats. Rekrytering av värdarna har gått bra och
vi har fyllt de platser vi vill. Annars har avhopp bland vissa företag tagit mycket tid och kraft
men vi jobbar oss igenom djungeln med avtal och straffaktureringar.
Inom näringslivsutskottet har projektgrupperna börjat ta form vilket avlastar
Näringslivsansvarig. Mycket rekrytering har gjorts och det är mycket nytt folk i utskottet. I
övrigt går arbetet bra och många avtal har skrivits med olika företag. Vi upplever dock att
inkomstkravet är väldigt högt satt.

En högaktuellfråga är spårvagnsbygget. De kommer att bygga internväg precis utanför
kårhusets baksida vilket påverkar oss väldigt mycket. Vi får väldigt lite info och det är ett
stressande moment. Tyvärr har LTH precis samma problem och vi upplever att samarbetet
med dem fungerar bra i den frågan. Internvägen skulle ha börjat byggas nu 5 oktober men de
hade inte sina byggnadslov klara…
Lophtets uppfräshning har gått framåt. Med pengarna vi fått av karnevalen 2014 har vi nu
rustat upp köket med nya vitvaror. Vi har haft en del problem med brandskyddsmyndigheten
men de är på rätt väg och vi tror vi kommer kunna lösa dem smärtfritt.
Vi har börjat dra väldigt mycket i rekryteringen av nya funktionärer samt Fullmäktigevalet
tillsammans med valberedningen och valnämnden. Många tankar finns och vi hoppas kunna
få ett högt valdeltagande. Informationsansvarig har försökt jobba med lite alternativ
marknadsföring och vi hoppas att det ska ge resultat.
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Mycket tid har gått åt till arbetet kring serverkrashen, både att hantera det och att återskapa
styrdokument och budget. Mycket av det börjar trappas ner och vi har kunnat återgå till vårt
kontinuerliga arbete
Vad som händer/har hänt i korthet:









Flera av heltidarna upplever att tiden till projekt under sommaren som ”utlovats”
inte funnit och därför har många tilltänkta utvecklingsprojekt inte blivit av.
De nya medlemsavgifterna har tagits i bruk. Lite strul har uppstått i samband med
det här men vi har jobbat runt det. Annars gick inskrivningen förhållandevis
smärtfritt men vi har många synpunkter vi skickar vidare till nästa år.
Vi har strukturerat upp våra checkin/checkouts på måndagar/fredagar vilket haft
positiva effekter.
Vi har bytt telefonabonnemang från Telenor till Tele2. Det har halverat våra
telefonkostnader. Bytet är inte helt smärtfritt dock och det blir en del merarbete. Nu
har vi en nummerserie på 20 mobilnummer reserverad för oss och vi kan jobba
vidare med telefonsystemet smidigare i framtiden.
En avsaknad av testamenten hos många heltidare har konstaterats. Vi kommer att
jobba vidare med frågan och tycker det är lite märkligt hur det blivit så.
Överlämningen i somras gick bra men vi hade många synpunkter på upplägget. Vi
kommer att ta med oss det till vinteröverlämningen som vi nu börjat planera samt
till nästa sommaröverlämning.

I presidiets tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Højby, Danmark, 12 september 2016
Anders Persson, Kårstyrelsen
Björn Sanders, Kårordförande

Proposition angående Nollegeneralens
arvodering
Inledning
Under åren har Nollegeneralens (NG) post utretts ett flertal gånger, både i helhet med hela
Nollningsutskottet och som enskild befattning. Resultaten av utredningarna har bland annat
lett till införandet av ett större antal månader med arvodering och införandet av posten Vice
Nollegeneral. I ett försök att slutföra samtliga utredningar kring NG-posten och dess utskott,
fortsatte Styrelsen 15/16 där Styrelsen 14/15 slutade och tog åter upp frågan.
Denna gång för att försöka få en balanserad utgång och en lösning på alla systematiska
problem som finns både inom posten och inom Kåren Centralt vad gäller nollningen.
Tanken med utredningen 15/16 var att hitta alla fel och lösa alla problem, men det övergick
snart i att försöka hitta ett bra sätt att ta hand om Nollegeneralsposten i första hand, för att i
andra hand balansera ut resten av Nollningsutskottet som resultatet av utredningen. Utifrån
resultaten av denna utredning kan man sedan se på Nollningen ur ett större och strategiskt
perspektiv.
Som i samtliga andra utskott finns det alltid ett krav på kommunikation med alla involverade,
från heltidarna, till funktionärerna på sektionerna och upp till SVL (Studievägledningen) etce.
För att denna kommunikation, främst mot andra heltidare och Kåren Centralt, skall fungera
optimalt har det blivit uppenbart bättre om NG har ett eget kontor på Kårhuset, och således
en direkt kontakt till samtliga andra heltidare som på något vis är involverade i nollningen.
Kommunikation från Kåren Centralt till sektionerna under, och innan, nollningen sker i
mångt och mycket genom Överphöskollegiet (ÖPK) på möten med NG, dessa möten är ofta
långa och tunga - men mycket viktiga för att kunna diskutera igenom de många olika
alternativ som nollningen innebär, samt för att förankra idéer och tankar som alla
involverade i nollningen faktiskt har. Att föra vidare denna information till sektionerna och
ner på funktionärsnivå läggs sedan i stort på ÖPK och Phösen/Fösen/Staben (Phös) som
får ta det med sig.
Utöver de konkreta beslut och inriktningsbeslut som tas på ÖPK finns det även en stor del
information som måste delges samtliga involverade funktionärer. Detta sker från Kåren
Centralt genom att utbilda funktionärerna i allt vad nollning innebär, från likabehandling till
ansvarsfull alkoholhantering.
Med endast detta i tankarna är alltså NG redan en tungt belastad post på Kåren Centralt, och
utöver detta ansvar skall de dessutom ta hand om ett utskott bestående av 8-20 personer
(varierat över åren). Detta kan jämföras med andra liknande utskott som jobbar i
projektform, exempelvis F1 Röj som är en projektgrupp på 8-12 personer - där
kommunikation Centralt och utåt sker via kårens heltidare och F1 Röj bossen endast är
ansvarig för själva utskottet.
Ett annat uppdrag med liknande arbete är ARKAD som anordnas med hjälp av ARKADs
projektledare som sitter som heltidsarvoderad. Till sin hjälp har denne det största event,
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räknat i funktionärer på Kåren Centralt, uppdelat i projektgruppen, chefsgrupper och till slut
värdarna. Det skall dock påpekas att F1 Röj och ARKAD har mycket kortare genomförandefas, och således inte kan jämföras rakt av med Nollningsutskottets arbete som kulminerar i
evenemang utspridda över ett flertal veckor. Planeringsperioderna är dock relativt lika i längd
- dvs hela året.
Inkluderat i arbetet med Nollningsutskottet finns en stor andel samordning och teamwork,
men även det arbete som gäller när Nollningsutskottet skall fixa tema, och således
temaklädsel, för nollningen.
Med den arbetsbörda som således åligger NG finns det ett intresse i att förenkla arbetet,
minska arbetsbelastningen eller ändra arbetsformen helt för att täcka upp de uppgifter som
finns.
Det beslut Fullmäktige tar i frågan kommer vara strategiskt grundläggande för resterande
undersökningar av Nollningsutskottet, det vill säga Verksamhetsplanen 16/17 samt arbetet
med Nollningen de kommande 1, 5 och 10 åren. Genom att Fullmäktige tar ett beslut i
frågan kommer Kåren Centralt ha en bättre grund för vidareutveckling av Nollningen i alla
dess former, inklusive utskott, evenemang och poster.

Metod
Årets utredning inledde sitt arbete med att försöka sammanställa samtliga tidigare
undersökningar för att få en översikt av vad tidigare utredare kommit fram till. Denna
sammanställning, i kombination med en av Styrelsen 15/16 ny undersökning på
Nollningsutskottet ‘15, ledde till en rapport till Styrelsen där olika förslag diskuterades och
arbetsgruppen utökades så att arbetet skulle kunna slutföras inom en rimlig tid.
Med Styrelsens inriktningsbeslut i ryggen började arbetsgruppen utreda de olika förslag som
vaskats fram för att i slutändan komma fram till ett utkast på en proposition. Denna var dock
något ihophastad och saknade en stor del av det underlag som faktiskt existerar i frågan, och
fick därför kraftigt motstånd varpå gruppen valde att dra tillbaka den för ytterligare
utredning.
Arbetsgruppen gick vidare med att intervjua de tre senaste NG samt den som för närvarande
innehar posten. För att få ut så mycket som möjligt baserades intervjuerna på att den NG
som för närvarande intervjuades fick kritisera utkastet på alla sätt de kunde komma på, men
även komma med egna förslag eller förklara varför ett förslag som var lagt var bra eller dåligt.
Resultatet från dessa intervjuer sammanfogades sedan med resultaten av de tidigare
utredningarna och beslut som tagits inom Fullmäktige.
Resultat av tidigare undersökningar och FM-beslut
Denna utredning är baserad på en undersökning som gjorts på Nollningsutskottet 14, samt
resultaten av tidigare undersökningar som arbetsgruppen fått skickat till sig från exempelvis
12/13 då Vice NG infördes och en serie intervjuer med en del tidigare, och nu sittande,
Nollegeneraler. I dessa resultat redovisas främst en arbetsbörda som läggs på NG som inte är
rättvis baserad på arbetsformen för posten. Ett visst ”dubbelarbete” lyfts som problem i
undersökningen, det vill säga att NG i ett antal fall måste vara den som står på beslutet. Skulle
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då beslutet tas av någon annan inom Nollningsutskottet så behöver det likväl passera NG
först, exempelvis för att förankras inom sektionerna innan det börjar gälla. Detta problem är
svårlöst eftersom det inte alltid är uppenbart för en individ inom Nollningsutskottet när
beslutet ligger på en sådan nivå. Samt en “dold arbetsbelastning” som uppstår då NG
förväntas vara tillgänglig dygnet runt under själva nollningsperioden så att Phösen alltid kan
få den hjälp de söker vid den tid som hjälpen söks. Denna period kan enligt intervju pågå så
långt som in i Lv6 i LP1.
Ytterligare en problematik existerar i det dolda, och det är delaktigheten som NG
rapporterar sig känna i heltidargruppen på Kåren Centralt. Eftersom NG är arvoderad under
väldigt specifika perioder och därmed ”ideell” under resterande perioder har det vid vissa
tillfällen varit oklart huruvida man tillhör gruppen eller ej. Detta har uppenbarat sig genom
att man någon gång inte varit inkluderad i en inbjudan till ett event för heltidare, någon gång
i att man inte skall vara med på ett specifikt överlämningspass. En hop med småsaker som
till slut leder till en exkludering i gruppen, något som uppfattats väldigt olika av de tidigare
NG som utfrågats. De dolda och synliga skyldigheter som inkluderas i att vara ”heltidare”
bidrar också till att öka arbetsbelastningen på en ideell NG.
Ur undersökningen som skickades ut ‘14 till tidigare Nollegeneraler finns det två specifika
grafer som är mer relevanta än all annan data i undersökningen och de är de gällande
avklarade kurser under tiden de suttit som Nollegeneraler. Värt att notera är att det saknas i
grafen ett svar från då sittande NG, som svarade nej på både höst- och vårkurserna.

Vad sedan gäller uppskattad arbetstid på uppdraget så har det varierat kraftigt mellan de NG
som utfrågats i utredningen. Allt från 10-70+h i veckan under vår, sommar och höst. Där
majoriteten under våren jobbade 10-30h, 10-40h under juli månad för att sedan avsluta med
40+h under slutet av augusti och till slut Nollningen där ingen rapporterat under 40h. De två
huvudsakliga slutsatserna vi drar av dessa tider är för det första att samtliga NG jobbar över
40h/vecka under själva Nollningen, för det andra att det skiljer sig mycket från NG till NG
hur mycket tid de uppskattat att de har lagt ned på uppdraget, och framförallt när.
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Styrelsen 14/15 skickade en proposition till Fullmäktige på FM9 ‘14 där ytterligare en
månads arvodering i juni föreslogs, samtidigt som Styrelsen 14/15 visade sin dåvarande
position i frågan gällande att heltidsarvodera NG i brödtexten. Anledningen som läggs fram
till att arvodera ytterligare en månad ligger i att det är orimligt att räkna med att en
Nollegeneral skall kunna närvara på hela överlämningen samtidigt som de inte har
möjligheter att söka sommarjobb under denna period på grund av just närvarokravet. Det
lyfts i detta förslag även en viss problematik med att arvodera under en studieperiod (LP3)
men menade på att det inte finns utvärderingar kring detta då det var första året med nya
läsårsindelningen.

De olika förslagen
Grundläggande inser man att dagens situation är ohållbar. Detta är något som NG:s och
styrelse håller med om och är själva fundamentet för utredningen. Arbetssituationen för
NG:n har under många år varit ohållbar och de förändringar som har gjorts har inte i
tillräckligt hög grad löst de problem som har funnits.
Självfallet är möjligheterna oändliga för hur man kan komponera NG:s post. Vi väljer dock
att i första hand diskutera följande förslag:
• Heltidsarvodering
• Arvodera LP4 och LP1
• Arvodera LP3 och LP4
• Ideellt
Vi diskuterar även i ett separat stycke arvoderingen under sommaren.
Heltidsarvodera
Att heltidsarvodera en person är ett stort beslut som bara bör göras när det verkligen är
nödvändigt. Principen att Teknologkåren ska drivas av ideella funktionärer bör genomsyra all
vår verksamhet. Fullmäktige har formulerat följande i sin Policy för Arvodering under
stycket “2.1 Allmänt om ersättningar”:
“Huvudregeln är att allt arbete inom Teknologkåren sker ideellt, det vill säga utan ekonomisk
ersättning.”
I samma policy redovisas kraven på att heltidsarvodera en funktionärspost under stycket “2.2
Heltidarvoderade”:
“Vissa funktionärsposter är av sådan karaktär att de kräver ett heltidsengagemang. Dessa
funktionärer ges av Teknologkåren en ekonomisk kompensation för att de ger upp sina studier
under ett år för att utföra vissa uppdrag inom Teknologkåren.”
Frågan är således om funktionärsposten i dagsläget är “av sådan karaktär att de[n] kräver ett
heltidsengagemang”. Det går att argumentera för att NG är av sådan karaktär under vissa
perioder av året. Av de tillfrågade NG:s finns det blandade meningar om uppdraget bör
heltidsarvoderas, och det, tillsammans med styrelsens egna erfarenheter, tyder på att
uppdraget inte skulle vara det under alla delar av året.
Det faktum att Fullmäktige under de senaste åren löpande har ökat heltidargruppen till en
punkt där den nästan är för stor för att vara en grupp är inte ett direkt argument mot att
heltidarvodera NG men ett faktum som bör tas i beaktande. Dessutom är det av största vikt
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att fullmäktige beaktar kostnadsfrågan enligt ovanstående analys. En heltidsarvodering är en
strategisk satsning som görs på bekostnad av annat. Något som varken behöver vara rätt
eller fel.
Slutligen finns det självklart en uppsjö klara fördelar och vinster med att heltidsarvodera.
Man hade förmodligen, på enklast vis, löst problemet med arbetsbördan och tillhörigheten i
heltidargruppen. Dessutom hade NG haft tid att ytterligare utveckla Nollningen på ett
långsiktigt och strategiskt vis. Det har lyfts att möjligheten finns att avlasta stressade Phös
genom att kunna lägga mer tid på helhetsbilden av Nollningen även på sektionerna.
Nollningen har en viktig roll i Teknologkårens centralorganisations relation med sektionerna.
En heltidsarvoderad NG är en stor strategisk satsning på Nollningen för hela
Teknologkåren.
LP4 och LP1
Enligt undersökningen är det i LP4 och LP1 som flesta kuggar sin kurser. Det finns ingen
Nollegeneral de senaste åren som inte har kuggat kurser under dessa två läsperioder. Detta är
självklart helt ohållbart och då problemet har förekommit vid upprepade tillfällen tolkar vi
det som ett systemfel. Den enklaste lösningen är att heltidsarvodera under de perioder då
NG verkar ha som tuffast med studierna.
Ett av problemen med denna lösning är att den i princip exkluderar folk som pluggar årskurs
1-3 att söka pga obligatoriet. Något som kan vara både en fördel och en nackdel. Ett annat är
att man inte löser NG:s roll i heltidargruppen.
Här kan man ha två förhållningssätt:
• NG anses vara en del av heltidargruppen under hela året (minus sommaren).
Detta gör att man får samma problematik som idag under LP3 och LP2. Dessutom
finns det en överhängande risk att NG känner sig utanför heltidargruppen när denne
inte kan delta på överlämningsaktiviterna under sommaren.
• NG anses inte vara en del av heltidargruppen den tid då denne är ideell men vara det
när NG är heltidsarvoderad.
NG kommer inte komma in i gruppen helt under de två LP som denne är
arvoderad. Dock behöver inte detta vara ett stort problem. Aktsam kommer få ta
ansvar för att arbetsleda NG så som Aktsam gör med exempelvis F1-röj Boss eller
som UtbUO kommer göra med IA, EA och SA.
Arbetsgruppen tror på det senare alternativet av ovan nämnda anledningar. Risken finns
dock att om man inte är en del av heltidargruppen att man känner sig utanför på kontoret.
Efter dialog med NG:s tror vi att ett skrivbord är viktigt. En lösning är att göra om ett av
23X-rummen till ett utskottsrum med kontor för NG, behålla dagens lösning med ett
skrivbord även för den ideella tiden eller, som löst diskuterats inom Styrelsen 15/16, genom
att placera en del av heltidarna i expeditionen - och således även NG.
För att förtydliga skulle förslaget ”LP4+LP1” i år innebära arvodering från 21 mars till den 3
juni och 29 augusti till 4 november.
LP3 och LP4
Denna lösning ärver många av de risker och möjligheter som har identifierats i LP4+LP1förslaget. Lösningen förhåller sig som ett mellanting mellan de två ovan. NG kommer då
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naturligt kunna vara en del av heltidargruppen under det knappa halvår denne sitter. Det
skulle fungera likt den roll som innevarande VKOi har. NG får möjlighet att bli en del av
heltidargruppen från början på ett sätt som denne inte får i LP4+LP1-förslaget, men
kommer därefter fasas ut efter Nollningen, den starten har poängterats som extra viktig.
Visserligen tar arbetet under Nollningen mycket tid (enligt undersökningen uppskattas
40+h/vecka under själva Nollningen) och det råder delade meningar hos tidigare NG om
det är möjligt att hinna med sina studier under LP1 eller inte. Ett stort problem som lyfts är
att man förväntas vara anträffbar hela tiden och således inte har utrymme och kraft att ta sig
ann studier som kräver fokus. Dock kommer det lugn som man skapar genom att vara
heltidsarvoderad hela våren gör att NG har mer kraft att ta sig an studierna efter Nollningen
i LP1. Flera NG har redovisat mattheten från nära utbränning som en av huvudorsakerna till
att kugga sina tentor.
Utvärderingsarbetet, som oftast först börjar i LP2 pga övriga ideella, bör utan problem
kunna göras ideellt.
Som ovan nämnt varierar det väldigt mycket när NG:s historiskt har lagt ner mest tid på
arbetet. Det föranleder en till uppfattningen om att en god planering och överlämning gör att
funktionärsposten NG under LP3 och LP4 kan vara av sådan karaktär att den kräver
heltidsengagemang.
För att förtydliga skulle förslaget ”LP3+LP4” i år innebära arvodering från 18 januari till den
3 juni.
Arvodering under sommaren
I de två ovanstående förslagen räknar vi inte in att NG är arvoderad under sommaren.
Argumenten för att arvodera under sommaren är dels att NG inte har tid eller kraft att skaffa
ett sommarjobb, dels att sommaren är en viktig tid för att komma nära de nya heltidarna som
är viktiga för NG:s arbete under Nollningen.
Sommarjobbsargumenten kan delvis lösas genom att NG har mer tid och kraft att söka
sommarjobb som heltidsarvoderad under LP3 och/eller LP4. Problemet kvarstår dock att
NG i princip behöver åka till Lund och börja arbeta med Nollningen i början på augusti.
Detta är dock något som samtliga sektioner mer eller mindre redan kräver av sina respektive
Phös.
Vikten av att vara en del av heltidargruppen både för arbetet och för stödet bör inte
förringas. Däremot måste det ställas i paritet till kostnaden för att arvodera under sommaren.
Frågan kvarstår om NG har så pass mycket arbetsuppgifter att den måste heltidsarvoderas
både under två läsperioder och under sommaren. De fyra senaste NG anser unisont att
sommararvoderingen bör behållas, men har olika uppfattning om det beror på ovanstående
två argument eller på den faktiskt arbetsbördan. I samtal med flera tidigare Kårordföranden
framkommer att NG:s arbetsbörda under sommaren inte ensamt kan motivera en
heltidsarvodering.
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Ideellt
I detta förslag flyttar vi ut NG från heltidargruppen helt och lägger denne på samma nivå
som ideella utskottsordföranden (OU) (TackUO, ArkUO, BEST etc) och projektledare (PL)
(SåS, F1-röj etc). För att detta ska vara hållbart och lösa ovanstående problemställningar
måste man lyfta över en del administrativa uppgifter till Aktsam som kommer få ett större
ansvar för det ”tråkiga” arbetet med nollningen. Aktsam bör ha den tiden som en
heltidsarvoderad del av Kåren Centralt, framförallt då Studiesocialt ansvarig kommer
förläggas närmare Aktsam och därmed avlasta denne med exempelvis fadderutbildningar och
samordning. Exempel på uppgifter som Aktsam skulle ansvara för är tillstånd, bokningar,
alkoholutbildningar och ekonomi. Således kommer nollningen ligga som ett projekt under
AktU på samma sätt som SåS och F1-röj och NG svarar till Aktsam istället för till styrelsen
direkt.
Risken finns att det blir dubbelarbete om NG ska samarbeta med Aktsam, men i jämförelse
med tidigare nämnde UO:s och PL:s borde det vara möjligt att klara av samarbetet. Det har
lyfts att det är svårt att det är svårt eller felaktigt att jämföra NG med ovanstående UO:s och
PL:S, utan att den snarare är lik PL-ARKAD. Detta med avseende på postens arbetsbörda.
För att jämförelsen ska vara möjlig krävs alltså en rejäl avlastning.
För att ytterligare avlasta NG vill arbetsgruppen lyfta vice NG till ett delat ansvar, dvs att
man har två NG:s. Även om vice-rollen har varit väldigt närvarande har ett helt dubbelt
ledarskap tidigare använts på Teknologkåren, men det är ett beprövat koncept inom bland
annat Scouterna där samtliga ansvarsposter är dubbla. Det är viktigt att dessa två har en
tydlig ansvarsfördelning mellan sig så att det inte blir dubbelarbete. Den nya NG blir
tydligare “Kårens centrala Överphös” med ansvar för interna frågor och planering, och den
gamla ansvarar för koordinering av sektionernas Nollning. En reell risk är att Överstarna och
Phösen glider från varandra.
Om NG är ideell tror inte arbetsgruppen, av tidigare nämnda anledningar, på att ha kvar
kontoret bland heltidarna. Det är en möjlighet att skapa ett separat kontor (se ovan) men vi
föreslår att man behandlar NG som övriga ideella på Kåren centralt. Exakta former för detta
ligger utanför utredningens omfång.
Risken finns att detta inte löser problemet med att NG jobbar för mycket. Dessutom finns
risken att det blir svårare att hitta NG:s då personen inte kan lockas av att vara en del av
heltidargruppen. En stor rekryteringsbas för NG är tidigare Phös; det har lyfts farhågor om
att det kommer bli svårare att locka dessa om erbjudandet är att göra en Nollning på samma
premisser som man gjorde som Phös, nämligen ideellt.
Arbetsgruppen väljer här att inte gå vidare in på exakt hur en ideell NG kan fungera. Det
finns en modell som används på Chalmers som kan vara intressant att gå vidare med utöver
de ovan nämnda förslaget, men vi vill inte fortsätta djupdyka i detta innan Fullmäktige har
tagit ställning i frågan.

Ekonomi
En viktig fråga för att diskutera arvoderingen av ytterligare en heltidare är den ekonomiska
aspekten. Här har det gjorts ingående analyser tidigare av bland annat Jacob Adamowicz. Där
kan man konstatera att det finns fler pengar att hämta en de som syns i budgeten samt
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möjligheter för besparingar/ omprioriteringar. Se presentationen av utredningen i Bilaga 1:
FM - Kårens ekonomi över de senaste åren.
Det som är viktigt att förstå att pengar i grund och botten handlar om prioriteringar. Att
prioritera om i en budget för att få större utrymme för heltidsarvodering är alltid en
möjlighet. Frågan är om Fullmäktige anser att det är en prioriterad fråga.
Just nu får vi 55 000 kr från LTH för att finansiera arvodering av NG. Dessa pengar är
möjliga att omförhandla, men det är inte säkert att vi bara kan använda dem på något annat.
Det är högst osannolikt att vi kan förhandla till oss mer pengar av LTH.
Våra direkta kostnader för NG uppgår i nuläget (4 månaders arvodering) till 54 932 kr plus
arbetsgivargift på 17 299 kr - totalt 72 231 kr. Utöver det kommer overhead-kostnader för
profilmaterial, teambuilding, kontor, arbetsglädje, representation etc. Dessa utgifter är svåra
att uppskatta men för en heltids-heltidare räknar vi med ca 30 000 kr/person vilket inte är
orimligt att göra för NG heller.
Sammanlagt får vi alltså följande kostnadsbild i nuläget:
Post

Intäkter

Bidrag LTH

55 000 kr

Kostnader

Arvodering

72 231 kr

Overhead

30 000 kr
Totalt: -47 231 kr

Det är rimligt att tänka sig att overhead:en inte kommer ändra sig jättemycket beroende på
hur man väljer att göra. Följande antaganden görs: Heltidsarvodering ger samma overhead;
LP3/LP4 och LP4/LP1 ger halva overheaden då teambuildingkostnader på sommaren
försvinner; samt ideellt tar bort overhead:en helt.
För enkelthetens skulle räknas det med att man arvoderar 5 månader för LP3/LP4 och
LP4/LP1 alternativen.
Följande blir kostnadsbilden för de olika vägarna:
Heltidsarvodering:
Bidrag LTH

55 000 kr

Arvodering

234 750 kr

Overhead

30 000 kr
Totalt: -209 750 kr Diff mot idag: -162 519 kr
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Halvår:
Bidrag LTH

55 000 kr

Arvodering

90 288 kr

Overhead

15 000 kr
Totalt: -50 288 kr

Diff från idag: -3 057 kr

Halvår inkl sommar
Bidrag LTH

55 000 kr

Arvodering

144 462 kr

Overhead

30 000 kr
Totalt: -119 462 kr

Diff från idag: -72 231 kr

Vid ideellt antar vi att bidrag från LTH försvinner helt. Det kan, som sagt, öppnas
möjligheter att få ut delar av dessa pengar till annan verksamhet; då det bara är spekulationer
lämnas det utanför undersökningen. Sammanfattningsvis (och avrundat) blir alltså
kostnadsbilden för förändringarna följande.
Vad

Diff mot idag

Ideellt

+ 74 000 kr

Nuläget

+/- 0 kr

Halvår

- 3 000 kr

Halvår inkl sommar -72 000 kr
Heltidare

- 160 000 kr

Följande frågor, med tillhörande svar, uppkommer:
• Behöver Teknologkåren 47 000 kr mer i resultatet?
Det korta svaret är: Nej. Just nu finns det inget brinnande behov för fler löpande
intäkter. Man kan tänka sig att börja spara för större investeringar i Kårhuset,
Lophtet eller andra investeringar. Men då det inte finns några konkreta sådana
planer kan man inte argumentera för att dessa pengar behövs.
• Har Teknologkåren råd med 3 000 kr/år?
Även här finns ett kort svar: Ja. 3 000 kr är en väldigt liten del av den totala
omsättningen (runt 0,03%), och således i det närmaste försumbart.
• Har Teknologkåren råd med 72 000 kr/år eller 160 000 kr/år?
Det här är knäckfrågan i sammanhanget. Självklart har Teknologkåren rent formellt
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råd med detta. Men det syns mycket tydligare i resultatet och det skulle behöva
prioriteras i verksamheten. Budgetförslaget ligger just nu på ~20 000 kr plus (inkl ett
planerat budgetavsteg för ARKAD-katalog). Att hitta 140 000 kr i budgeten är svårt
utan att kraftigt prioritera i verksamheten. 52 000 kr är självklart lättare. Det är också
fullt möjligt att minusbudgetera men det begränsar våra möjligheter för
investeringar.

Slutsats
Som ovan redovisat är alla vägar fullt möjliga och i samtliga förslag kan huvudproblemet
lösas, om men på olika vis. Styrelsen, som även har stöd av flera tidigare NG:s, tror mer på
LP3+LP4 än LP4+LP1. Styrelsen tror inte heller, med ovan nämnda anledningar, på att
arvodera under sommaren i samband med LP3+LP4. Således kvarstå alternativen:
Heltidarsarvodera, arvodera LP3+LP4 och att ha posten ideell.
I slutändan landar detta beslut i en huvudsaklig fråga: Hur mycket pengar vill vi satsa på
Nollning genom att arvodera NG? Eller sagt i andra termer; var är den strategiska satsningen
kring Nollningen på väg?
Efter långa diskussioner, med ovanstående argumentation i grunden, anser Styrelsen att det
långsiktigt strategiska valet för Nollningen att ha en ideell Nollegeneral. Det kvarstår, som
ovan nämnt, fortfarande en del praktiska utmaningar med att ha en ideell Nollegeneral
jämfört med att ha den arvoderad. Utmaningar som kräver en annan inställning till vad
Nollningen är och hur Nollningen arrangeras. Dessa utmaningar har Styrelsen visserligen i
viss mån identifierat med ansatser till lösningar ovan men presenterar av naturliga själ inte ett
fullständigt förslag.
För att ta sig an dessa utmaningar och omforma Nollningen med den strategiska
utgångspunkten att Nollegeneralen ska vara ideell krävs ett mellanår där en arbetsgrupp tar
sig an de praktiska utmaningar som detta medför. Därför anser styrelsen att nästkommande
Nollegeneral ska vara heltidsarvoderad under LP3, LP4 samt hela sommaren fram till LP1.
Under nästkommande verksamhetsår ges en arbetsgrupp i uppgift att lägga ett fullständigt
förslag på detaljerna kring en ideell Nollegeneral.

Förslag
Således yrkar styrelsen
att
Nollegeneralen 2017 ska vara arvoderad från och med första måndagen
läsperiod 3 läsår 2016/2017 till och med sista fredagen innan första
måndagen läsperiod 1 läsår 2017/2018. Under den period
Nollegeneralen 2017 är arvoderad har denne samma rättigheter och
skyldigheter som en heltidsarvoderad. Detta beslut överordnar sig
Policyn för Arvodering.
att

Nollegeneralen 2018 samt dess efterträdare inte ska arvoderas för sitt
arbete och därmed ha samma rättigheter och skyldigheter som en
ansvarig funktionär.
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Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp vars uppgift är att komma med ett
konkret förslag på vilka åtgärder och beslut som behöver tas för att
exekvera att-sats två. Denna arbetsgrupp ska arbeta tillsammans med
verksamhetsplansgruppen som ser på Nollningen ur ett strategiskt
perspektiv.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON
Kårstyrelsen 2015/2016

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Bordläggning av propostion angående Nollegeneralens
arvodering
Det finns en proposition från styrelsen angående Nollegeneralens arvodering.
Den kommer tas upp på nästa FM som är FM8 den 18 oktober.
Jag känner att som nuvarande Nollegeneral och en av de få som vågar uttala sig emot
propositionen så känner jag att jag bör vara med när detta tas upp på mötet.
Jag kommer att vara i USA det datumet på en personlig resa.
Jag skulle vara tacksom om Fullmäktige kunde bordlägga denna fråga till FM9. Om jag inte
har fel så borde den vara den 21 november.
Jag vet att detta är tätt inpå val FM som borde vara den 27 november men känner ändå ur
postens bästa och dens framtid att det är värt att detta bestäms så tätt inpå valet för att jag
skall kunna närvara.

I kårens tjänst,
Nicolás Salas
Nollegeneral för Teknologkåren vid LTH, 2016
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Proposition angående Kårhusservice
Bakgrund
På FM1/2015 lade Kårstyrelsen en proposition om att lägga in Kårhusservice (KHS) i
Reglementet. Denna proposition bordlades då Fullmäktige efterfrågade mer underlag till
frågan. På FM2/2015 lade ytterligare en proposition med tydligare för och nackdelar med att
anställa kontra att arvodera. Fullmäktige valde då att tillsvidare skriva in KHS i Reglementet
och arvodera. Men ålade även Kårstyrelsen att se över möjligheten att anställa KHS.
Kårstyrelsen delegerade på sitt efterföljande möte frågan till Kårordförande, för vidare
utredning. Målet har varit att dels ta fram vilka skyldigheter vi förbinder oss till vid
anställning av KHS, dels vilka fördelar som framkommer.
Huvudsakligen har expertis inhämtat från Arbetsgivaralliansen, men även i dialog med
Rasmus Kjellén, KHS Förvaltare och Sara Gunnarsson, Kårordförande Emeritus.
Efter att rapporten om skyldigheter utkom eftersöktes kommentarer från KHS via Rasmus
Kjellén och Erik Molin, men inga svar har inkommit.

Skyldigheter
För anställning kan vi i grunden gå två vägar:
• Endast tillåta KHS att vara anställd max 2 år.
• Skriva separata avtal för varje arbetstillfälle.
Kollektivavtalet måste följas och då är det främst följande punkter:
• Lönen måste höjas på de flesta ställen.
• Medarbetarsamtal måste hållas med samtliga anställda årligen.
Dessutom finns det en oundersökt (och svårundersökt) risk att vi måste MBL-förhandla
förändringar i Kårhuset med facket varje gång vi installerar.
Mer går att läsa i Bilaga 1: Rapport: Anställa KHS.

Fördelar
Flera av de skyldigheter vi ålägger oss ovan kan ses både som nackdelar såväl som fördelar
för organisationen och KHS. Det kommer bli dyrare för organisationen alternativt dess
hyresgäster, men samtidigt kommer KHS få bättre löner. Det kommer bli arbete för
organisationen att hålla koll på separata avtal/tidsbegränsade anställningar och
medarbetarsamtal, men KHS kommer få tryggare villkor.
Genom att gå mot mer branschenliga löner, jämför med arvodet, uppmuntrar till mer
kontinuitet i KHS vilket kan öka servicegraden. Högre löner kan också locka fler personer till
arbetet, något som har varit en utmaning de senaste åren.
KHS har också själva lyfta att anställning är vad de önskar. Framförallt då deras uppfattning
är att en anställning gör uppdraget seriösare och att det blir lättare för ansvarig KHS att leda
sitt arbetslag.
Proposition angående Kårhusservice
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Nackdelar
Det som huvudsakligen talar mot att anställa KHS (utöver de som både är för och nackdelar
som nämns i föregående stycke) är att det inte blir några formella skillnader. Samtliga
rättigheter som KHS skulle få vid anställning har vi fulla möjligheter att skriva in i de
styrdokument som vi själva reglerar. En lag är mycket mindre flexibel (på gott och ont) än ett
internt styrdokument.

Slutsats
Då arbetsvillkoren för KHS kan skrivas i en
Baserat på utredningen står följande utsagor mot varandra:
•
•

KHS anses seriösare och det blir lättare att arbetsleda för ansvarig KHS.
KHS vill själva vara anställda och inte arvoderade.

•
•

Det blir dyrare för våra hyresgäster.
Det blir ett större administrativt pådrag för Teknologkåren.

mot

Utöver det finns även en ideologisk grundtanke om att så mycket verksamhet som möjligt
ska bedrivas av studenter ideellt och endast i de fall då det verkligen behövs arvoderas.
Styrelsens uppfattning är att KHS är ett sådant uppdrag som behöver arvoderas men anser
inte att fördelarna av en anställning överväger nackdelarna.
Vad KHS själva vill är givetvis viktigt i frågan, men sett ur ett rent organisatoriskt perspektiv
är arvodering att föredra och således föreslås det. Vi har dock hörsammat KHS:s önskan om
att ansvarig KHS (PPA i folkmun) bör anställas.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

Kårhusservice även i framtiden anses vara arvoderad funktionär inom
Teknologkåren.

att

ansvarig Kårhusservice (så kallad PPA) ska anställas av Teknologkåren
vid LTH.

att

uppdra åt styrelsen att föreslå lämpliga styrdokumentsförändringar i
enighet med ovanstående att-satser, samt att skapa en rutin för att följa
LAS, MBL och Kollektivavtalet vid anställning av ansvarig
Kårhusservice.

att

dessa styrdokumentsförändringar och denna rutin ska presenteras på
nästkommande fullmäktigemöte.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,
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Rapport: Anställa Kårhusservice
Bakgrund
På FM1/2015 lade Kårstyrelsen en proposition om att lägga in Kårhusservice i Reglementet.
Denna proposition bordlades då Fullmäktige efterfrågade mer underlag till frågan. På
FM2/2015 lade ytterligare en proposition med tydligare för och nackdelar med att anställa
kontra att arvodera. Fullmäktige valde då att tillsvidare skriva in Kårhusservice i Reglmenetet
och arvodera. Men ålade även Kårstyrelsen att se över möjligheten att anställa Kårhusservice.
Kårstyrelsen delegerade på sitt efterföljande möte frågan till undertecknad, Kårordförande,
för vidare utredning. Denna rapport är resultatet av den utredningen. Syftet med denna
rapport är att förtydliga vilka skyldigheter som Kåren åtar sig vid anställning av
Kårhusservice.
Huvudsakligen har expertis inhämtat från Arbetsgivaralliansen, men även i dialog med
Rasmus Kjellén, Kårhusservice Förvaltare och Sara Gunnarsson, Kårordförande Emeritus.
För anställning gäller i huvudsak två lagar: Lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om
medbestämmanderätt (MBL). Därutöver gäller även kollektivavtal tecknade mellan facken
och arbetsgivarorganisationerna, samt arbetsmiljölagen (AML).

Sammanfattning
För anställning kan vi i grunden gå två vägar:
 Endast tillåta KHS att vara anställd max 2 år.
 Skriva separata avtal för varje arbetstillfälle.
Kollektivavtalet måste följas och då är det främst följande punkter:
 Lönen måste höjas på de flesta ställen.
 Medarbetarsamtal måste hållas med samtliga anställda årligen.
Slutligen finns det en oundersökt (och svårundersökt) risk att vi måste MBL-förhandla
förändringar i Kårhuset med facket varje gång vi installerar.

Lagen om anställningsskydd (LAS)
LAS är den grundläggande lagen för att skydda anställda i Sverige och något som
arbetsgivare måste förhålla sig till. Här stipuleras bland annat vilka olika typer av
anställningar som finns.
Om arbetsgivaren avvecklar en in-LAS:ad anställd, i tron om att denne fortfarande är
visstidsanställd, betraktas det som ett olaga avskedande av en tillsvidareanställd. Det kan leda
till höga skadeståndskrav och ogiltigförklaring av avskedandet.
Efter dialog med Arbetsgivaralliansen har vi förstått att man anses som anställd under den
tid man är kontrakterad för oavsett hur många pass man har under den tiden. Således kan vi
endast behålla en KHS-anställd i fyra terminer under fem år för att inte vara tvungna att
tillsvidareanställa.
Visserligen kan vi tillsvidareanställa också. Men då måste man bejaka rigorösa regler vid
eventuell uppsägning. Följande lagar måste tas hänsyn till vid uppsägning:
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Uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§ LAS som berättar om saklig grund,
skriftlig uppsägning, omständigheter för uppsägning och så vidare
Uppsägningstider för båda parter, 11 § LAS
Lön och andra förmåner under uppsägningstiden 12-14 §§ LAS
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta 15-17 §§ LAS
Turordning vid uppsägning 22-23 §§ LAS
Företrädesrätt till återanställning med mera 25-27 §§ LAS

Dessutom så ses anställningsgraden som den grad av anställning man har den första dagen
man jobbar efter man har varit visstidsanställd i minst 2 år. Således kommer
anställningsgraden på våra tillsvidareanställningar vara mycket högre än önskat. Det anses
inte vara tillämpningsbart i verkligheten.
Möjligheten finns att se varje arbetstillfälle som en separat anställning, men då måste man
skriva kontrakt vid varje tillfälle. Det är en möjlighet för att undvika ”in-LAS:ning”, det är
väldigt osannolikt att vi uppnår så många arbetsdagar på 5 år. Dock måste vi ta hänsyn till
detta och föra register på antal arbetade dagar då det är arbetsgivarens ansvar att
tillsvidareanställa.

Lagen om medbestämmanderätt (MBL)
MBL reglerar inte oss jättehårt. Det vi måste sta ställning till är §11-13. Huvudsakligen
reglerar §11 såkallade MBL-förhandlingar (där §12 och §13 är förtydliganden).
”§11 Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget
initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av
kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av
arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.”
Det är oklart till vilken utsträckning vi är tvungna att MBL-förhandla. En ny projektor? Det
kommer inte vara så mycket extraarbete, men det ger bort en del av vår
självbestämmandemöjlighet till facken.

Kollektivavtalet
Teknologkåren har via Arbetsgivaralliansen skrivit på kollektivavtalet ”Bransch- och
löneavtal för Ideella och Idéburna Organisationer” som har förhandlats fram med Unionen,
Vision, Fastighetsanställdas Förbund och Akademikerförbunden. Kollaktivavtal är
platsberoende och gäller således alla våra anställda på arbetsplatsen oavsett vilket fack de är
med i. Detta faktum är centralt och även dubbelkollat med Arbetsgivaralliansen som i ett
mail skriver följande:
”Ja alla anställda omfattas av det kollektivavtal ni är bundet av. Det innehåller ett knippe
anställningsvillkor som kompletterar LAS och det individuella anställningsavtalet.”
Kollektivavtalet innehåller de flesta av våra skyldigheter. Det är ett 73 sidor långt dokument
men jag har tagit ut några av de viktigaste aspekterna som påverkar vår verksamhet.
Värt att tillägga är att detta avtal omförhandlas med jämna mellanrum och således kan
komma att ändras utan att vi kan påverka det. Jag har utgått från det som gäller just nu.
Det finns även en möjlighet att gå ur arbetsgivaralliansen och således inte ha något
kollektivavtal. Då kan vi behålla de delar av kollektivavtalet som vi själva vill.
Konsekvenserna av detta är inte undersökta.
2 ( 6)

Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

STYRELSEHANDLING
Rapport: Anställa Kårhusservice

Minimilöner1
Kollektivavtalet stipulerar även så kallade minimilöner. De är följande:
Ålder

Grundlön

Timlön2

Vid 18 år fyllda

16 419 kr

95,5 kr

Vid 19 år fyllda

17 313 kr

100,7 kr

Vid 20 år fyllda

21 015 kr

122,2 kr

Rimligt är att utgå från vid 20 år fyllda för samtliga i Kårhusservice. Därutöver finns krav på
särskilda tillägg:
Tillägg

Grundlön

Timlön

1. Branschvana 4 år

600 kr

3,5 kr

2. Arbetande förman

500 kr

2,9 kr

3. Ansvar

1 200 kr

7 kr

4. Reparation, underhålls- 2 400 kr
arbete, och särskild kunskap

14 kr

5. Särskild prestaion

14 kr

2 400 kr

De som jag tror att vi behöver bejaka är (1) och (2) vilket blir marginella tillägg till lönen.
Det är värt att notera att dessa lönernivåer uppdateras varje år och omförhandlas vart tredje
år. Nivåerna jag har använt gäller för 2015. Nivåerna för 2016-2018 förhandlas just nu.
OB-tillägg3
Tillägg måste läggas till lön för obekväma arbetstider. Dessa ska räknas enligt följande.
Måndag-Fredag

Schablontillägg

Faktiskt tillägg för KHS

18:00-24:00

Månadslön/600 35 kr

00:00-07:00

Månadslön/400 52,5 kr

Lördag-Söndag
Lördag 00:00-07:00

Månadslön/400 52,5 kr

Lör-Sön 07:00-24:00

Månadslön/300 70 kr

Utöver detta finns det följande undantag:
Från kl 07.00 på trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds dag, 6 juni och pingstafton till kl
00.00 första vardagen efter respektive helg: Månadslön/300.
Från kl 18.00 på skärtorsdagen samt från kl 07.00 på midsommarafton, dagen före alla
helgons dag, jul- och nyårsafton till kl 00.00 första vardagen efter respektive helg:
Månadslön/150.
Sida 69-70 i Kollektivavtalet
Grundlön dividerat med 172, enligt sida 68 u Kollektivavtalet
3 Sida 47 i Kollektivavtalet
1
2
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Löneutveckling
Löneutveckling gäller, enligt Arbetsgivaralliansen, endast för tillsvidareanställda och är
således inget vi behöver ta hänsyn till.
Medarbetarsamtal4
Arbetsgivaren är skyldig att årligen hålla medarbetarsamtal med samtliga arbetstagare. Detta
medarbetarsamtal ska fastställa individuella mål för arbetstagaren och en
kompetensutvecklingsplan. Det finns därtill en del punkter som bör diskuteras. Det är dock
ett krav att samtalet och kompetensutvecklingsplanen dokumenteras skriftligt.
Löneöversyn/lönesamtal5
Lönesamtal ska årligen hållas med samtliga medarbetare. Även här finns en del punkten som
bör diskuteras. Om arbetstagarens fack misstycker med lönen kan de begära ytterligare
förhandling i frågan.
Uppsägningstider
Kollektivavtalet hänvisar till LAS. Dock gäller det endast vid tillsvidareanställning.
Dygnsvila6
Arbetstagaren ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod, samt
att huvuddelen ska ligga mellan 22:00 och 06:00. Det går att avtala annat men då ska
arbetstagaren kompenseras med ledighet eller ges annat lämpligt skydd. Vad detta betyder
exakt är svårt att avgöra. Min tolkning är att vi med vår nuvarande situation klarar kraven
från kollektivavtalet här.

Sammanställning av löner
För att få en överblick över kostnaden har jag sammanställt vilka löner som vi minst behöver
betala ut. Jag har antagit att KHS inte jobbar på påsk, midsommarafton, alla helgons afton,
jul och nyår.
Givet att vi använder samma system som idag där vi inte betalar olika beroende på om det är
helg eller inte. Jag räknar med att PPA:er i regel har minst 4 års branschvana. Samt med
prisbasbeloppet 44 300 kr.
Vad?

Nuvarande7

Framtida

PP före 24

120,053 kr

192,2 kr

PP efter 24

156,379 kr

192,2 kr

PPA före 24

132,014 kr

198,6 kr

PPA efter 24

180,301 kr

198,6 kr

Om vi istället gör om systemet för att passa med de krav som ställs i kollektivavtalet, Dvs ger
olika arvoden beroende på om det är helg eller inte, får vi följande resultat:

Sida 60 i Kollektivavtalet
Sida 60-63 i Kollektivavtalet
6 Sida 44 i Kollektivavtalet
7 Riktlinjer för arvodering
4
5
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Vad?

Nuvarande

Framtida

Måndag-Torsdag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

122,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

157,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

128,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

163,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr

Fredag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

122,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

157,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

128,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

163,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr

Lördag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

192,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

192,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

192,2 kr

PPA innan 18

132,014 kr

198,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

198,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

198,6 kr

Söndag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

192,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

192,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

198,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

198,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr
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I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Motion angående stadgerevideringar
Bakgrund
1.) Kåren har en större mängd styrdokument av olika slag och rangordning. För dessa
har ett flertal organ möjligheten att genomföra ändringar i dokumenten med olika
typer av beslutsmetod, exempelvis för stadgeändringar som denna motion skulle
innebära krävs
”För ändring av stadgan krävs:
a) likalydande beslut av Fullmäktige vid två sammanträden med högst tretton månader, och val
eller nyval, emellan, eller
b) likalydande beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige vid två sammanträden samma
mandatperiod men med minst en månad emellan.”
För att undvika en komplicerad beslutsordning för mindre ändringar, som inte
ändrar andemening eller funktion med ett dokument, bör det inkluderas ännu en
beslutsordning gällande redaktionella ändringar i samtliga dokument. Förslaget som
denna motion kommer lyfta är att tillåta att redaktionella ändringar i samtliga
dokument lyfts ned till Kårordförande och Generalsekreterare för att stadfästas av
Kårstyrelsen, med undantag för stadgan som bör stadfästas av Kårfullmäktige.
2.) I dagens stadga under § 7.13 Ansvar finns att läsa ”Kårstyrelsen är ansvarig inför
Fullmäktige för sin verksamhet.” Vilket i sig är en sanning, men något som är värt
att nämna är att Kårstyrelsen även är högst ansvarig inför lagen för Kårens
verksamhet.
3.) Vid styrdokumentsrevideringen försvann all historik som var inskriven i Stadgan.
Det må vara så att historiken inte längre är enkel att följa i eller se vad som är vad i
dagens Stadga. Men för att enklare kunna gå bakåt för att se tidigare beslut och
undersöka varför våran Stadga är som den är idag krävs historiken, varför den bör
implementeras igen fast med en notis om när den blev nyskriven. Vidare bifogas
även Stadga från senaste redigeringstillfälle innan revideringen.
4.) Fullmäktige är kårens högst beslutande organ. Skulle Fullmäktiges ledamöter
understiga hälften av det invalda antalet även efter att samtliga suppleanter fallit bort
(dvs <14) så kan de inte längre utföra sin uppgift som beslutande. Därför bör en
klausul implementeras i Stadgan som beskriver vad som händer om detta sker. Med
detta förslag kommer omval ske om det inte är så att ex. ett FM kvarstår, då
delegeras helt enkelt all beslutsmässighet till Kårstyrelsen. Skulle ett större antal FM
kvarstå så kommer Inspektor i samarbete med Kårstyrelsen avgöra huruvida det bör
utlysas eller ej.
5.)

Förslag
Vi yrkar därför på
1) att

i Teknologkårens Stadga, ”KAPITEL 3, Stadgar & Reglemente” lägga till
lydelserna:

Motion angående XXXX
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”För redaktionella ändringar av stadgan krävs ett stadfästande beslut, med
kvalificerad majoritet, av Fullmäktige.” samt
”För redaktionella ändringar av samtliga dokument underliggande stadgan krävs
endast ett stadfästande, enhälligt, beslut från Kårstyrelsen.” samt
”Kårordförande och Generalsekreteraren ansvarar för att de redaktionella
ändringarna inte påverkar andemening eller syfte med originaltexten.”
2) att

i Stadgan under § 7.13 Ansvar lägga till meningen ”Kårstyrelsen är även högst
ansvarig inför Sveriges Rikes Lag för all verksamhet på Kåren.”

3) att

implementera historiken för Stadgan enligt bilaga.

4) att

i Stadgan under § 5.22 lägga till underkapitlet § 5.22.1 Automatisk upplösning
”Om Fullmäktiges totala antal medlemmar någonsin skulle understiga
beslutsförhet skall Fullmäktige upplösas. Inspektor skall därefter, i samråd med
Kårstyrelsen, avgöra om det finns ett behov av omval.”

För utbildningen i tiden,

ERIC MACE
Studiesocialt Ansvarig 16/17

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17

TIM DJÄRF,
JACOB ADAMOWICZ,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor 16/17 Utbildningsansvarig för externa frågor 16/17

Motion angående XXXX

2 (4 )

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Stadgarevideringar

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor .

Stadgar för
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
De första stadgarna fastställdes av Lunds universitets styrelse 16 december 1983.
§ 2:2 fastställd av Lunds universitets styrelse 16 december 1983.
Ändringar i § 1:2, § 1:4, § 2:1, § 2:4, § 5:1, § 28:5 och § 29:2 fastställda av Lunds universitets
styrelse den 4 juni 1998.
Ändringar tagna:
990202
990426
990921
991028
000404

FM1/99
FM4/99
FM5/99
FM6/99
FM4/00

§ 13:1, § 13:7, § 13:16-17, § 13:24-25, § 31:1-4
§ 13:1, § 13:18-19
§ 17:7, § 26:15
§ 7:18
§ 8:3, § 8:7, § 13:1, § 13:24-25, § 27:1, § 27:3-4, § 27:6, § 27:8-9,
§ 27:13-16, §27:20-23, § 28:1-5, § 31:5

§ 28:5 fastställd av Lunds universitets styrelse 12 november 2001.
Ändringar tagna:
00508
VårFM/00
01113
FM7/00
010208 FM1/01
010502 FM4/01
011031 FM6/01
020131 FM1/02
020219 FM2/02
020321 FM3/02
030206 FM1/03
050308 FM1/05
050922 FM6/05
051130 FM8/05
060403 FM2/06
080130 FM1/08
081103 FM7/08
091202
100218
100505
100916
110209
110510
110914
111004
120131
120319
120919
130415

FM11/09
FM1/10
FM4/10
FM5/10
FM1/11
FM5/11
FM6/11
FM7/11
FM1/12
FM3/12
FM6/12
FM3/13

§ 14:2, § 32:1
§ 26:12
§ 10:1-2, § 7:18, § 9:4
§ 10:2
§ 7:3, § 7:5, § 7:6, § 8:5, § 26:1, § 26:6-8, § 26:10-13
§ 7.14, § 21:1, § 27:7, §32:1
§ 10:2 § 30:1
§ 10:1-2
§ 15:4
§ 10:1 § 10:2
§ 13:1, § 13:26, § 13:27
§ 17:9, § 26:7
§ 10:2
§ 2:1
§ 2:1-5, § 3:1-4, § 4:1-3, § 6:1, § 7:5, § 7:13, § 8:5, § 9:1-4, § 10:1-2, §
10:11, § 10:13, § 11:1-2, § 12:1-2, § 13:2, § 13:6-8, § 13:10-27, § 14:2, §
14:5, § 15:4, § 16:1, § 16:2, § 30:5, § 31:1-5, § 32:2, kapitelordningen
§ 1:1, §2:2-3, §2:5, §2:7, §5:19, § 7:2
§ 1:1, § 2:2-3, § 2:5, § 2:7, § 5:19 § 9:1
§ 9:1, §20:2
§ 2:2, § 2:6, § 20:2 struken, § 22:6, § 22:7, § 22:8, § 27:1 struken
§ 2:2, § 22:2
§ 4:1, § 7:2, § 9:1, § 10:4, § 10:5, § 22:8
§ 15:6, § 15:11, § 15:12, § 15:13
§ 20:1-4
§ 7:2, § 9:1
§ 2:1, § 2:2, § 2:3, § 2:6
§ 11:1-2, § 13, § 16:1-2
§ 9:1

Motion angående XXXX
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130919
131205
150210
150309
150330
151015

FM6/13
FM10/13
FM1/15
FM2/15
FM4/15
FM8/15

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor .

§1:2, §2:2, §16:1-2
§3:7, §5:9, §6:7, §6:10, §15:5, §16:2
§2:2, §21:1, §21:2, §21.3
§16.2
§16.2
§16:2

160407 FM4/16
Styrdokumentsrevidering. Revideringen i stadgan bifölls för andra läsningen
och det är därmed svårt, om inte omöjligt, från och med detta datum att enkelt hitta förändringar som skett i
stadgan tidigare. Detta för att hela Stadgan omarbetats utan att specifika referenser till förflyttningar och
förändringar har skett. Tidigare referenser till paragrafer behöver därför inte överensstämma i nya reglementet.
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Motion angående mindre
Policyrevideringar
Bakgrund
Policy för arvodering: Teknologkårens policy för arvodering nämner samtliga heltidare vid
postnamn samt betecknar deras mandatperiod för arvodering. För att förenkla byte av
mandatperioder så föreslår 1) helt enkelt att ta bort post-beteckningarna i hela stycke 2 och
ersätta detta med kalenderår eller verksamhetsår då dessa redan stipuleras i Reglementet §
1.2.1 respektive § 1.2.2. 2) är en att-sats om 1) faller och 3) inför post-beteckningarna i listad
form för enklare läsning – och för att beskriva dessa som Heltidsarvoderade. Vid utökning
av heltidargruppen kan dessa enkelt läggas till i listan utan att för den delen påverka
läsbarheten av mandatperioder.
Policy för teknologkårens relation till LUS: I policyn är betecknat att LUS kontaktperson
företrädelsevis är Kårordförande under 3 Teknologkårens roll i LUS. Med den nya
strukturen inom Utbildningsutskottet är LUS OK (”Kårordförandekollegiet”) inte alltid en
position där Kårordförande per automatik bör vara kontaktpersonen. Därför föreslår 4) helt
enkelt att stryka lydelsen.
Policy för sociala aktiviteter: I policyn betecknas delar som berör och/eller hänvisar till
andra policys som Teknologkåren redan följer. Dessa hänvisningar blir därmed redundanta
och tillför ingenting till dokumentet.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
1) att

i Policy för arvodering ersätta dessa två meningar
”[…]för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Vice
Kårordförande för internationella frågor och Projektledare ARKAD”
”[…]för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för
studiesociala frågor”
med följande två meningar respektive
”[…]för heltidare som stiger på enligt kalenderår.”
”[…]för heltidare som stiger på enligt verksamhetsår.”

2) att

i det fall 1) faller så bör post-beteckningarna vara korrekta och således bör
”[…]Vice Kårordförande för internationella frågor[…]” strykas, samt
”[…]Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande
för studiesociala frågor.”
ersättas med
”[…]Utbildningsansvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för
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Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

externa frågor, Huvudansvarig för utbildningsfrågor samt Studiesocialt
ansvarig:”
3) att

i det fall 1) går igenom införa ett nytt stycke efter stycke 1 under 2.2
Heltidsarvoderade som lyder
”De heltidsarvoderade posterna vid Teknologkåren är: Kårordförande,
Generalsekreterare, Projektledare ARKAD, Näringslivsansvarig,
Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Pedell, Huvudansvarig för
utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna frågor,
Utbildningsansvarig för externa frågor samt Studiesocialt ansvarig.”

4) att

i Policy för Teknologkårens relation till LUS i 3 Teknologkårens roll i LUS
stryka sista meningen i första stycket.

5) att

i Policy för sociala aktiviteter under 2.2 Arrangemang stryka den fjärde attsatsen.

6) att

stryka 2.3 Bemötande av deltagare ur Policy för sociala aktiviteter då detta
redan stipuleras i Policy för likabehandling.

I tjänsten,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Utbildningsansvarig för interna frågor
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Motion angående Användande av medlemmars adresser Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

Motion angående Användande av
medlemmars adresser

Bakgrund
Brödtexten för policyn om användning av medlemmars adresser är skriven på ett väldigt
”samtalande” sätt och berättar om situationen på ett väldigt alldagligt sätt. Detta är i sig inget
fel på, men frågan är om det är nödvändigt att nämna vissa saker? 1-3) syftar till att förändra
strukturen i den nuvarande texten för att förtydliga eller stryka vissa delar, samt i 2)s fall
påtvinga ytterligare ett steg i utskicken. 4) syftar till att lägga till ett stycke gällande passiva
medlemmars rättigheter vad gäller sina adresser.

Förslag
Vi yrkar därför på
1) att

ersätta första stycket under 2 Användning av medlemmars adresser med
”Teknologkåren förbehåller sig rätten att sälja medlemmars adresser i de
fall ett utskick kan anses intressant för denne. Teknologkåren skall inte
utnyttja detta i vinstdrivande syfte utan endast för att öka
medlemsnyttan. Teknologkåren skall inte sälja adresser som tillhör
examinerade studenter (passiva medlemmar). Teknologkåren säljer inte
heller elektroniska adresser till tredje part.”

2) att

ersätta andra stycket med
”Ett utskicksexemplar skall skickas till Teknologkåren innan
medlemmarnas adresser skickas ut till företagen. Vid de fall ett företag
vill delge rabatter till studenter är det upp till Generalsekreteraren att
avgöra om utskicket skall tillåtas eller ej. Varje medlem ska ha möjlighet
att avanmäla intresse för utskick och det skall därför vara tydligt
markerat att adressen är tagen ur Teknologkårens register, vilket datum
det har skett, samt instruktioner för hur man avanmäler sig från framtida
utskick.”

3) att

ersätta tredje stycket med
”I de fall ett utskick sker i elektronisk form, det vill säga e-mail, skall
avsändaren alltid vara Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. All
kommunikation till medlemmarna skall ske via Teknologkåren för att
undvika att elektroniska adresser hamnar hos tredje part. Kravet för att
få skicka ut elektroniskt till medlemmarna skall vara högre än för andra
utskick. Generalsekreteraren avgör om elektroniska utskick ska få ske
eller ej.”
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Motion angående Användande av medlemmars adresser Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

4) att

införa det fjärde stycket
”För att förenkla alumniverksamheten vid Teknologkåren så sparas
passiva medlemmars adresser i Teknologkårens register. Dessa får dock
aldrig användas till andra syften än alumn-utskick eller kontaktsyfte med
äldre studenter. Det är upp till varje examinerad student att själv begära
att bli borttagen ur Teknologkårens register.”

I tjänsten,
ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Utbildningsansvarig för interna frågor
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Modena, 6 oktober 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Motion: Styrdokument på engelska
I Policy för internationalisering, antagen av Fullmäktige, kan man bland annat läsa följande:
”Teknologkåren ska därför se till […]
att det inte ska finnas några språkliga hinder för en internationell student att engagera sig i eller vara
verksam i alla delar av Teknologkåren
att internationella studenter ska ha möjlighet att tillgodogöra sig information om Teknologkårens
verksamhet”
Detta är sedermera, av Styrelsen, konkretiserat i Riktlinje för internationalisering enligt följande:
”Därför ska […]
•

alla styrdokument finnas tillgängliga på engelska. Det åligger Kårordförande att se till att detta
efterföljs.”

Kårstyrelsen beslutade med ovanstående bakgrund den 25 maj 2016 att översätta Kårens samtliga
styrdokument till engelska. Redan då förvarnades om att en motion skulle läggas till hösten rörande hur
översättningar till engelska ska fungera i den löpande verksamheten.
I framtiden kommer, troligen, ändringar göras och nya dokument antas. För att säkerställa att även framtida
förändringar översätts till engelska bör det tydliggöras i Policy för styrdokument att en översättning av
förändringen ska ske. Ansvaret för själva översättningen föreslås ligga på respektive motionär och det blir
Talmannens respektive Styrelseordförandens ansvar att kräva in översättningen.

Därför föreslår undertecknade
att

i Policy för styrdokument under 8 Uppdatering av styrdokument ändra följande lydelser:
”8.1 Styrdokument som Fullmäktige beslutar om

Ändringar i styrdokument som Fullmäktige beslutar om ska finnas på Fullmäktiges beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”
till
”8.1 Styrdokument som Fullmäktige beslutar om
Ändringar i styrdokument som Fullmäktige beslutar om ska finnas på Fullmäktiges beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, översättning av styrdokumentet i fråga till engelska har skett, både
svenska och engelska versionen lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”
samt
”8.12 Styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om
Ändringar i styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om ska finnas på Kårstyrelsens beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”
till
”8.2 Styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om
Fullmäktigehandling
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Ändringar i styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om ska finnas på Kårstyrelsens beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, översättning av styrdokumentet i fråga till engelska har skett, både
svenska och engelska versionen lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”

I internationaliseringens tjänst,

OSKAR HANSSON

BJÖRN SANDERS

LINNEA THÖRNQVIST

Styrelseordförande 2015/16

Kårordförande 2015/16

Vice Kårordförande för internationella frågor 2015

Fullmäktigehandling
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Motion angående Laser Tag-utrustning

Kårhuset Lund, 18 maj 2016
Erik Molin, gammal

Förra våren skrev jag en motion om att kåren borde köpa ett laser-tag-system, som föll på
grund av organisatorisk tröghet och skenande valutakurser. Nu tycks möjligheten kunna bli
akutell igen. Av miljöskäl återvinner jag min motion från senast.

I förra veckan För länge sedan hade vi kickoff med husutskottet och SRX, då vi spelade
Laser Tag i kårhuset.Det var hysteriskt roligt, och vi började tämligen omedelbart fundera på
hur vi skulle kunna göra en LTH-turnering. Den småländske mannen gav dock ett
prisförslag på 15000 kr för en heldag, som gjorde det svårt att få ekonomin i en sådan att gå
ihop till ett rimligt pris. Akademiska föreningen anordnade nu i veckan AF-spelen, där
diverse studentföreningar tävlade mot varandra i en lasertag-turnering. Min vana trogen
prokrastinerade jag genom att kolla på blocket, och hittade då en annons med ett modernt
Laser Tag-system till salu till ett rimligt pris. Det rör sig om 16 enheter för 60.000 kronor,
med uppskattat nypris för samma system runt 100.000 kronor. Den gode Pelle Ahlbom
tipsade om ett piffigt ryskt företag, som säljer system som förefaller uppfylla alla krav man
rimligen kan ställa. Nypris för detta, inklusive 10-12 set, förefaller vara 3500 €, plus frakt, tull
moms etc.
Jämfört med olika laser tag-arenor i närområdet, leder detta pris till en paybacktid i
storleksordningen 25-40 användningstimmar per vapen, det vill säga ca 3-8 dagars
heldagsspel, beroende lite på hur man räknar. Föregående stycke är bara typ aktuellt.
Jag tycker uppenbarligen att vi ska köpa detta system, och ser flera användningsområden för
det:
Det är givet för utskottskickoffer och tack – såväl kårcentralt som på sektionerna.
Det är en aktivitet som utförs bäst nykter – något som vår tackverksamhet länge efterlyst.
Det finns också möjlighet till intersektionella möten, exempelvis i turneringsform.
Det som ännu inte är helt klart, är hur kårens organisation runt detta ska se ut. Det mest
naturliga förefaller vara ett underutskott under AktU. Jag är givetvis intresserad av att dra
igång detta, för att säkerställa att systemet kommer i användning.

Jag yrkar därför på
Att avsätta 80.000 kr för inköp av laser tag-utrustning till teknologkåren. Detta skall också
täcka inköp av lämplig förvaringslösnings, sam i möjligaste mån diverse hinder och mög.

ERIK MOLIN,
Fullmäktigeledamot HUTare
Motion angående Laser
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