FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående vita mössans bärande

Lund, 3 oktober 2016
Tobias Mörtlund, fullmäktigeledamot

Motion angående vita mössans bärande
”En rubrik skall alltid åtföljas av brödtext.”

Bakgrund
Vid LTH:s höstexamenshögtid bärs, av tradition(?), den vita Lundensiska Teknologmössan.
Detta överensstämmer normalt inte med följande lydelses i reglementet § 11.4.1: ”Från och
med 4 oktober till och med mösspåtagningen den 30 april bäres mörkblå vintermössa.” och
§ 11.4.2: ” Till högtidsdräkt bäres vit mössa[…]”.
Det förstnämnda med anledning av att examenshögtiden normalt genomförs under perioden
vid vilken nämnda mössa skall bäras. Det sistnämnda går ej att applicera då klädkoden är:
”Kavaj. Teknologmässa är valfritt.”1

Förslag
Det är trevlig när den Lundensiska Teknologmössan bärs, oavsett färg. Då det är etablerat att
den vita mössan bärs, trots reglementsbrottet, föreslår jag att reglementet anpassas efter
verkligheten.
Lydelsen gällande undantag för sektionernas nollegasquer anses lämplig att i lämpliga delar
efterapa. Skillnaden i lydelse blir att i nedanstående förslag behöver inget särskilt beslut tas då
vitmössbärandet vid höstexamenshögtiden är etablerat. Jag vill inte styra att den vita mössan
måste bäras, men detta kan såklart diskuteras då enhetlighet gällande mössbärande är mer
estetiskt tilltalande, anser jag.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet komplettera § 11.4.2 med lydelsen
Om LTH:s examenshögtid inträffar under den period jämlikt § 1 ovan,
varunder mörkblå mössa skall bäras, må vit mössa bäras.

För ett reglemente med verkligheten överensstämmande,

TOBIAS MÖRTLUND
Fullmäktigeledamot
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MOTIONSSVAR STADGEREVIDERINGAR
Ideon Lund, 2016-10-13
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar Stadgerevideringar
Bakgrund
Det är alltid bra med revideringar av styrdokument för att hålla de uppdaterade och fräscha.
Dock håller vi inte med om alla att-satser som motionärerna lägger fram.
I första att-satsen vill styrelsen specificera vilken paragraf i Kapitel 3 meningarna bör ligga,
samt stryka något ord som blivit överflödigt. Utöver det anser styrelsen att det är mer rimligt
att enbart ha en som ansvarar för våra styrdokument, detta bör vara Kårordförande. Alla
dessa ändringar jämkade sig, på S4, närvarande motionärer med.
Att-sats nummer 2 är inte speciellt tydligt skriven och heller inte helt korrekt då enskilda
människor fortfarande kan vara ansvariga personligen trots att de utför saker inom
Teknologkårens verksamhet. Ett exempel på detta är vid alkoholservering då personen på
alkoholtillståndet är ansvarig enligt lag. Detta gör att styrelsen inte tycker att denna att-sats
skall gå igenom.
Historik är inte sånt vi skall förglömma och det är mycket positivt att ha med stadgans
historia för att lättare göra kontroller bakåt vid förändringar och liknande.
Fullmäktiges upplösning på grund av för få medlemmar är något vi får hoppas inte skall
hända. Dock är att-satsen om detta skriven på ett sätt som är krångligt och kan verka
motsägelsefullt mot andra delar av stadgan. Därför tycker styrelsen att motionärerna bör
återkomma med en ordentligt genomgången att-sats av detta. Detta är något som, på S4,
närvarande motionärer ansåg fullt rimligt varför de kommer dra tillbaka den att-satsen.

Därför yrkar styrelsen på
att

ändra första att-satsen till:
i Teknologkårens Stadga, ”KAPITEL 3, Stadgar & Reglemente” under §3.2
Ändring lägga till lydelserna:
”För redaktionella ändringar av stadgan krävs ett stadfästande beslut, med
kvalificerad majoritet, av Fullmäktige.” samt
”För redaktionella ändringar av samtliga dokument underliggande stadgan
krävs ett stadfästande, enhälligt, beslut från Kårstyrelsen.” samt
”Kårordförande ansvarar för att de redaktionella ändringarna inte påverkar
andemening eller syfte med originaltexten.”

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (2)

MOTIONSSVAR STADGEREVIDERINGAR
Ideon Lund, 2016-10-13
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

att

avslå andra att-satsen

att

bifalla tredje att-satsen

att

avslå fjärde att-satsen

I styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående mindre
Policyrevideringar
Kårhuset Lund, 2016-10-13
Jacob Karlsson, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar: Motion angående mindre
Policyrevideringar
Styrelsen håller i stort med om motionärens åsikter, så när som på det fjärde yrkandet.
Motionären drog tillbaka det under Styrelsemötet. Den enda övriga anmärkning som lyftes
var att lydelsen rörande mandatperioder i motionärens första yrkande kan förtydligas något.
För motionärens yrkanden rörande Policy för sociala aktiviteter (5 & 6) kan Styrelsen bara
stämma in i åsikten att det i styrdokumenten ej bör stipuleras att andra styrdokument ska
följas, samt att det i ett styrdokument ej bör skrivas sådant som står i ett annat styrdokument.

Styrelsen yrkar därför
(1) att

ändra förslagsmeningarna i motionärens första yrkande till
"[…]för heltidare som har kalenderår som mandatperiod" respektive
"[…]för heltidare som har verksamhetsår som mandatperiod".

(2) att

avslå motionärens andra yrkande.

(3) att

bifalla motionärens tredje yrkande.

(4) att

avslå motionärens fjärde yrkande.

(5) att

bifalla motionärens femte yrkande.

(6) att

bifalla motionärens sjätte yrkande.

I Styrelsens tjänst,

JACOB KARLSSON
Styrelseledamot 16/17
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MOTIONSSVAR
Kårhuset Lund, 2016-10-13
Karin Dammer, Styrelseordförande 16/17

Motionssvar Användning av medlemmars
adresser
Styrelsen håller med motionären om att den gällande policyn och sättet den är skriven på är
otydligt men då motionen diskuterades under styrelsemötet dök vissa frågetecken upp.
Framför allt rörde det sig om första att-satsen där lydelsen ” Teknologkåren skall inte
utnyttja detta i vinstdrivande syfte utan endast för att öka medlemsnyttan.” som öppnar för
tolkning då den implicerar att dessa, vinst och medlemsnytta, står mot varandra. I andra attsatsen är det också märkligt att hänvisa till Generalsekreteraren då Teknologkåren sedan
2010 har en heltidare med ansvar för näringslivsfrågor som rimligtvis borde hantera frågor av
den här typen. I fjärde att-satsen fanns också vissa oklarheter kring vad som menas med
alumn-utskick och hur man ska tolka det.
Med anledning av detta väljer motionären att dra tillbaka motionen för att omarbeta den

Därför yrkar styrelsen på
att

avslå motionen i sin helhet

I styrelsens tjänst, dag som ovan

KARIN DAMMER
Styrelseordförande 16/17
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Kårhuset Lund, 2016-10-13
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Kårstyrelsen tycker det är en bra motion och håller med om att det är viktigt att även
översättningarna följs upp genom beslutsuppföljningarna, både hos styrelsen och hos
fullmäktige.

Kårstyrelsen yrkar således
att

Fullmäktige bifaller motionen.

I kårsytrelsens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: FM-motion angående att
albumet ”Discovery” är bäst
Kårhuset Lund, 2016-10-13
Desirée Ohlsson, Kårstyrelseledamot

Motionssvar: FM-motion angående att
albumet ”Discovery” är bäst
Kårstyrelsen anser inte att Teknologkåren ska ha en officiell åsikt om vilket album som är det
bästa som någonsin släppts.

Kårstyrelsen yrkar därför på
att

Fullmäktige avslår motionen.

I Organets tjänst, dag som ovan

DESIRÉE OHLSSON
Kårstyrelseledamot 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

Kårhuset Lund, 2016-10-06
Anges Sörliden, Generalsekreterare

Undertecknade har beslutat att bevilja budgetavsteg på upp till 4 421,89 kronor för NOL08
konto 4310 för inköp av mat till Internationellt phaddermys.
F-sektionen
E-sektionen
M-sektionen
A-sektionen
K-sektionen
ING-sektionen
W-sektionen
I-sektionen
Summa:

490,21 kr
760,60 kr
554,30 kr
637,34 kr
824,90 kr
284,50 kr
265,84 kr
604,20 kr
4 421,89 kr

Tidigare år har det legat 10 000 kr under denna post för den internationella nollningen under
hösten. Till verksamhetsåret 2016/2017 togs denna bort och 5 000 kr lades under NOL01
6150 för tryck av den internationella nolleguiden, resterande 5 000 kr lades ej på något annat
kostnadsställe.
På grund av en miss i kommunikationen trodde NollU att de fortfarande hade dessa 5 000 kr
och ville därför satsa extra på att sponsra sektionernas internationella phaddermys med mat.
För att dessa funktionärer inte ska behöva stå för maten själva beslutade KOGS att ta ett
budgetavsteg för att täcka upp de kostnader som kvittoredovisats.

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

Kårordförande 2016/2017

Generalsekreterare 2016/2017
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående vita
mössans bärande
Kårhuset Lund, 2016-10-13
Jacob Karlsson, Styrelseledamot 16/17

Motionssvar: Motion angående vita
mössans bärande
Styrelsen tycker att motionären lyfter utmärkta poänger och uppskattar speciellt att få en
anledning att återigen dyka ned i Reglementets kapitel 11.

Styrelsen yrkar därför
att

bifalla motionen i sin helhet.

I Styrelsens tjänst,

JACOB KARLSSON
Styrelseledamot 16/17
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