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FULLMÄKTIGEHANDLING
Delegationsbeslut
Kårhuset Lund, 2016-09-01
Jacob Karlsson, Styrelseledamot 16/17

Delegationsbeslut – Inköp av matta
Bakgrund
Styrelsen behandlade under sitt första möte en motion rörande inköp av en hållbar matta till
ARKAD. Mattan kan användas under flera år, varför den är avsevärt mycket dyrare än de
som för närvarande köps in och kastas efter avslutad mässa. Styrelsen beslutade att ARKAD
får köpa in mattan, men eftersom det medför en avskrivning, är det enligt vår Policy för
ekonomi och avtal en fråga för Fullmäktige. Styrelsen valde att ta beslutet, då inköpet inte
ansågs kunna vänta till FM7 om mattan skulle kunna levereras i god tid till ARKAD.

Beslut
Styrelsen beslutade därför
att

ARKAD får köpa in en hållbar matta för totalt 715 000 kr.

att

mattan skrivs av på fem år.

För Teknologkåren,

JACOB KARLSSON
Styrelseledamot 16/17
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STYRELSEHANDLING

Motion angående Inköp av Matta

Kårhuset Lund, 24 augusti 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Motion angående Inköp av Matta
Bakgrund
Sedan många år tillbaka har ARKAD köpt in en ny matta till mässdagarna varje år. Efter
mässan har mattan slängts vilket är extremt icke-miljövänligt. Jag valde därför att höja
mässpaketet med 2000 kr per företag för att möjliggöra ett inköp av en dyrare matta som kan
hålla i flera år framåt. Det är budgeterat för 145 företag vilket innebär en ökad intäkt på 290
000 kr per år.
Huvudansvarig för Mässa- och Logistik i min projektgrupp har under våren tagit in offerter
och förhandlat om priser från olika mattföretag. Vi har även tagit in priser på att hyra mattor
men eftersom det är billigare att köpa in en varje år valde vi att inte gå vidare med det
alternativet. Det alternativ vi har hittat som håller längst och är enklast att underhålla är en
matta från Forbo som kostar 260 kr per kvadratmeter exklusive moms. Då vi köper 2200
kvm blir det en total summa på 715 000 kr. Vi har även fått inkluderat att Forbo betalar för
inhyrandet av ett företag som städar mattan vilket vi annars hade fått göra själva.
Niclas Sjöberg från Forbo garanterar att mattan håller i minst 10 år framåt och refererade till
att samma matta används dagligen i Swedbank Stadion, Gothia Cup och på Skistaranläggningar. Han tillade även att han tror att mattan kommer i 15-20 år men det var inget
han kunde garantera. Ett exempel på en annan mässa som har valt att köpa in en hållbar
matta är Armada som har haft sin i ca 5 år och använder den fortfarande.
Vi vill dock skriva av mattan på runt 5 år vilket skulle innebära en kostnad på 143 000 kr per
år. Denna siffra kan jämföras med inköp av matta under ARM11 som ligger på 105 000 kr
för mattan och 15 000 kr för mattejp. Vi kommer inte behöva köpa in så stora volymer
mattejp varje år eftersom den matta vi vill köpa är en “klick-matta” som kommer i plattor
som man klickar i, och det är endast på de kantbitar vi måste beskära som det behövs tejp.
Den hållbara mattan kostar alltså 23 000 kr mer per år under en 5 årsperiod men vi får
samtidigt in ökande intäkter på 290 000 kr per år.
Efter diskussion med Generalsekreteraren Agnes kom vi fram till att Kårhusets
Investeringsfond är den lämpligaste fonden att använda till mattinköp. Som ni vet är det
Fullmäktige som disponerar den fonden men eftersom deras nästa möte ej är bestämt och
detta är ett brådskande ärende för att vi ska få mattan i tid till vår mattläggningshelg behöver
vi att ni tar beslut i Fullmäktiges ställe.

Motion angående Inköp av Matta
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STYRELSEHANDLING

Motion angående Inköp av Matta

Kårhuset Lund, 24 augusti 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Jag vill också tillägga att Styrelsen 15/16 godkände en motion om att hyra ett större förråd
vid Ideon. Den övervägande anledning till att jag skickade in den motionen var att ARKAD
ville köpa in en matta där förvaring av mattan kräver ett större förråd.

Förslag
Jag yrkar på
att

ARKAD får köpa in en hållbar matta för totalt 715 000 kr

att

Styrelsen tar beslut i Fullmäktiges ställe

I tjänsten,

MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

MALIN RIDDARSTRÖM,
Huvudansvarig för Mässa- och Logistik i Projektgruppen ARKAD 2016

Motion angående Inköp av Matta
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20160912

Gmail  Entledigande

Daniel Lundell <daniellundell91@gmail.com>

Entledigande
2 messages
LINN SV?RD <linn.svard.005@student.lu.se>
ReplyTo: linn.svard.005@student.lu.se
To: "talman@tlth.se" <talman@tlth.se>

Thu, May 26, 2016 at 11:12 AM

Hej igen,
Den 11:e maj skickade jag följande och här kom mer det igen :) Svara gärna att du mottagit det.
Jag vill entlediga mig från uppdrag för verksamhetsåret 16/17 SLTH suppleant och Fullmäktige suppleant '16.
Daniel Lundell, Fullmäktige Talman <talman@tlth.se>
To: linn.svard.005@student.lu.se

Fri, May 27, 2016 at 1:44 AM

Hej!
Nu har jag sett det :)
Tack!
[Quoted text hidden]
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Gmail  Entledigande

Daniel Lundell <daniellundell91@gmail.com>

Entledigande
2 messages
Björn A. Söderström <bjorn.a.soderstrom@gmail.com>
To: Björn Sanders <talman@tlth.se>

Sat, Aug 27, 2016 at 2:10 PM

Bäste herr talman,
Eftersom jag har sökt studieuppehåll under hösten med anledning av att jag kommer på och arbete
delvis i Linköping, delvis i Stockholm under hela hösten, så begär jag tyvärr entledigande från mina
åtagande som ledamot i Teknologkårens fullmäktige.
Det har varit ett och ett halvt mycket givande år tillsammans med FM, och det tackar jag för.
Med vänliga hälsningar,

Björn A. Söderström
Student at LTH, Industrial Engineering and Management
bjorn.a.sodertrom@gmail.com | 0730 - 26 18 39
Daniel Lundell, Fullmäktige Talman <talman@tlth.se>
To: "Björn A. Söderström" <bjorn.a.soderstrom@gmail.com>

Mon, Aug 29, 2016 at 6:37 PM

Herr Söderström,
jag får också tacka för ett mycket givande halvår!
Jag har mottagit ditt entledigande och kommer att förmedla detta på nästkommande sammanträde.
Det är idag inget datum bestämt men kommer sannolikt att vara inom kort.
Lycka till med jobbet och fortsatta äventyr!
Vänliga Hälsningar
Daniel
Talman Fullmäktige 2016
[Quoted text hidden]
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Protokoll

Lund, 30 augusti 2016

Valberedningens nomineringsmöte inför S1 HT16

Valberedningen vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
§1 OFMÖ

Ordförande Alexander Pieta Theofanous förklarade mötet
öppnat kl 17.20.

§2 Närvarande

Närvarande vid mötet var:
Alexander Pieta Theofanous
Markus Karlström
Cecilia Olsson

§3 Diskussion gällande Valberedningen diskuterade sitt förhållningssätt inför S1
tillförordnande
rörande vilken information som ska delges S1.
Genomgång av processen bakom tillförordnande
diskuterades.
§4 Val av
mötessekreterare

Valberedningen beslutade att välja Markus Karlström till
mötessekreterare.

§5 Val av
justeringsperson

Valberedningen beslutade att välja Cecilia Olsson till
justeringsperson.

§6 Diskussion
fyllnadsval

Valberedningen diskuterade hur utlysande av fyllnadsval
bör hanteras framöver.

§7 Nominering

Valberedningen beslutade
att nominera Tommy Damm till Ledamot i
Rekryteringsnämnden (fyllnadsval, ordinarie)
att nominera Tommy Damm till Ledamot i
Karriärnämnden (fyllnadsval, ordinarie)

§8 Vakantsättning

Valberedningen föreslår
att
vakantsätta posten som Ledamot i
Rekryteringsnämnden (suppleant)
att
vakantsätta posten som Ledamot i Karriärnämnden
(suppleant)

§9 OFMA

Ordförande Alexander Pieta Theofanous förklarade mötet
avslutat kl. 17.44.

Vid protokollet

Justeras

MARKUS KARLSTRÖM

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS

CECILIA OLSSON

Mötessektererare

Ordförande

Justeringspersson

Justeras

Kårhuset Lund, 2016-09-12
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

I samband med den stora styrdokumentsrevideringen i våras gjordes några policys om till
riktlinjer. Detta stod med i bakgrundstexten till förslaget men låg aldrig som faktiska
yrkanden. Därför har Fullmäktige aldrig avskaffat dem officiellt.
Samtliga riktlinjer som ersätter policyerna är skriva och klubbades av styrelsen redan i våras.
Därför har vi nu två officiella dokument som säger (i princip) samma sak vilket kan bli något
problematiskt.

Styrelsen yrkar således
att

avskaffa Policy för grafisk profil,

att

avskaffa Policy för Teknologkårens pedagogiska pris,

att

avskaffa Policy för funktionärsmedaljer.

I styrelsens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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STYRELSEHANDLING
Proposition angående tillägg i Policy för Fria Föreningar

Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Proposition angående tillägg i Policy för Fria
Föreningar
Bakgrund
Teknologkåren har en andel Fria Föreningar vars antal ökar kontinuerligt då fler föreningar
får reda på denna möjlighet att ansluta sig till oss. Ett problem kan dock uppstå när en
förening har nationell eller internationell paraply-organisation med övergripande stadga för
hela organisationen och alla dess delar, varvid föreningen endast har exempelvis reglemente.
I dessa fall finns dock oftast ett Reglemente som stipulerar exakt det som Policy för Fria
Föreningar kräver, dvs
”Stadgan ska innehålla bestämmelser om föreningens syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och
föreningsstyrelse.”
För att även denna typ av föreningar skall kunna delta i Teknologkårens verksamhet, utan att
kunna påvisa just en Stadga som innehåller dessa bestämmelser, krävs en smärre förändring
av Policyn.

Förslag.
Styrelsen yrkar därför på
att

i Policy för Fria Föreningar lägga till kapitel 2.3 med texten
”2.3 Internationella-/nationella föreningar som söker Fri Förening
Det finns lokalföreningar i Lund som jobbar under nationella- eller internationella
paraplyorganisationer. Dessa kan ha övergripande stadgor som förbjuder
lokalföreningarna att skriva egna. För att även denna typ av förening skall kunna
upptagas som fristående förening skall därför ett annat styrdokument, som
fastställs av lokalföreningens högst beslutande organ och innehåller det som krävs
under 2.2 Upptagande som Fri Förening kunna ersätta behovet av stadga för
upptagande.”

I tjänsten,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Styrelseledamot 15/16

Proposition angående tillägg i Policy för Fria
Föreningar
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FULLMÄKTIGEHANDLING
MOTION ANGÅENDE REVIDERING AV
RAMBUDGETEN FÖR VERKSAMHETSÅRET
2016/2017
Kårhuset Lund, 2016-09-07
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Motion angående revidering av
Rambudgeten för verksamhetsåret
2016/2017
Eng: Motion regarding revision of the budget for fiscal year
2016/2017
Bakgrund
Sedan årets budget lades i våras har ny information kommit fram och våra funktionärer har
fått en tydligare bild av vad för verksamhet som de vill bedriva, därför behövs vår rambudget
revideras.
Revideringen av rambudgeten som presenteras i bilagan har satts ihop utifrån de förslag som
kommit in från heltidare och utskottsordföranden.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

rambudgeten för verksamhetsåret 2016/2017 fastställes enligt bilaga.

I Teknologs tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN
Generalsekreterare 2016/2017

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
BILAGA ANGÅENDE REVIDERING AV
RAMBUDGETEN FÖR VERKSAMHETSÅRET
2016/2017
Kårhuset Lund, 2016-09-07
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Bilaga angående revidering av
Rambudgeten för verksamhetsåret
2016/2017
Eng: Apendix regarding revision of the budget for fiscal year
2016/2017
Bakgrund
För att lättare kunna överblicka de förändringar som föreslås följer här nedan en lista över
dessa samt motiveringar till varför dessa bör göras.
I och med att budgetförslaget som lades fram i våras krypterades har hela den budgeten
matats in i excel igen. Då framkom det att vissa uträkningar inte räknats ut korrekt av det
gamla excelarket, vilket vi tyvärr inte har möjlighet att kolla upp.

Förändringar
De totala intäkterna har ökat från 12 312 271 kr till 12 418 571 kr och de totala kostnaderna
har ökat från 12 225 744 kr till 12 547 753 kr. Detta ger ett nytt uppskattat resultat på 129 182 kr.
ADM01

Öka kostnader från 885 566 kr till 895 566 kr
Kaffe-budgeten till funktionärerna har ökats för att även inkludera mjölk och
te.

ADM02

Öka kostnaderna från 2 757 225 kr till 2 759 519 kr
Biljetterna för heltidarnas representation under ARKAD-gasquen har ökats
för att stämma med ARKADS-budget. En post för fika med externa parter, t
ex de andra kårerna i Lund har lagts till och en tredje post har sänkts
eftersom det nya excelarket räknat ut en ny summa.

ADM03

Öka kostnaderna från 550 003 kr till 554 740 kr
Två stycken korrigeringar för feluträkningar.

ARM01

Öka kostnaderna från 42 475 kr till 51 870 kr
Förändringar i och med att de är fler i utskottet då man startat Athena och
förändringar för att matcha resekostnader vid besök hos andra kårers
arbetsmarknadsmässor. Dessa kostnader har de berörda kårerna kommit fram
till tillsammans så även en ökning i intäkter från besökande kårer finns med i
en senare resultatenhet.

ARM10

Minska intäkterna från 3 765 000 kr till 3 675 000 kr

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
BILAGA ANGÅENDE REVIDERING AV
RAMBUDGETEN FÖR VERKSAMHETSÅRET
2016/2017
Kårhuset Lund, 2016-09-07
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Delar av intäkterna har flyttats över till ARM14 eftersom dessa intäkter hör
till ARKAD-gasquen.
Öka kostnaderna från 163 300 kr till 174 650 kr
Precis som under ARM01 har resekostnaderna ökats här.
ARM11

Öka kostnaderna från 748 000 kr till 786 000 kr
Kårstyrelsen beviljade ett inköp på en hållbar mässmatta som ska skrivas av
under 5 år. Kostnaderna har ökats eftersom den är dyrare än vad tidigare
mattor har kostat men eftersom den kommer kunna användas under mycket
längre tid tjänar vi på detta i det långa loppet.

ARM12

Öka kostnaderna från 214 600 kr till 243 400 kr
Kårstyrelsen beslutade att projektgruppen ska få kavajer likt tidigare års
projektgrupper, vilket inte låg med i den ursprungliga budgeten.

ARM13

Öka kostnaderna från 158 000 kr till 160 500 kr
Kostnader för ARKAD awards missades i våras vid en omflyttning av
kostnaderna.

ARM14

Öka intäkterna från 365 745 kr till 443 220 kr
Vilket nämndes under ARM10 har intäkter flyttats därifrån hit som är
kopplade till gasquen. Samtidigt har vissa kostnader tillkommit i och med att
fler gäster kommer få plats på gasquen, bl a kostnaden för
serveringspersonalen.

HUT05

Minska intäkterna från 381 000 kr till 356 000 kr
Det nya excelarket räknade inte ut samma summa på intäkterna som det
gamla.
Öka kostnaderna från 182 818 kr till 183 199 kr
En ökning av avskrivningen av projektorn missades att tas med i våras.

HUT06

Minska kostnaderna från 183 335 kr till 183 329 kr
Korrigering för en felavrundning.

HUT07

Öka kostnaderna från 119 560 kr till 121 160 kr
I och med inköp av den nya bilen och omstrukturering av kårens förråd
kommer Rulles däck förvaras på ett däckhotel.

INF01

Öka kostnaderna från 84 325 kr till 97 350 kr
I och med den nuvarande budgeten finns inga utrymmen för underhåll av
utrustning samt en korrigering för kostanden av Adobe Creative Cloud har
gjorts.

KLU01

Öka kostnaderna från 68 500 kr till 77 050 kr
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FULLMÄKTIGEHANDLING
BILAGA ANGÅENDE REVIDERING AV
RAMBUDGETEN FÖR VERKSAMHETSÅRET
2016/2017
Kårhuset Lund, 2016-09-07
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Körkostnad för rulle vid köp av alkohol har lagts till samt en utbildning för
pubförmännen.
KLU02

Öka kostnaderna från 182 600 kr till 197 600 kr
Korrigering för vad gasque kostar att hyra har gjorts.

KLU08

Öka intäkterna från 360 000 kr till 491 800 kr
Öka kostnaderna från 319 499 kr till 451 299 kr
F1 Röj har strukturerat om sin budget där de bl a höjt biljettpriser och
uppskattat ett högre deltagarantal än tidigare budgeterat samt ökat utgifter på
de inköp som ett större deltagarantal kräver och på underhållning. Totalt sett
har inte resultat för F1 Röj ändrats.

KSY01

Öka kostnaderna från 29 930 kr till 31 015 kr
Precis som under ADM02 har kostanderna för representation under
ARKAD-gasquen ökats för att matcha des om är budgeterat under ARM14.

NOL01

Öka intäkterna från 218 000 kr till 230 000 kr
Öka kostnaderna från 305 225 kr till 327 225 kr
Intäkter och kostnader har ökats för att även täcka in försäljningen av lunch
under Registrationday samt så har kostnaderna för Nolleguiden ökat för att
matcha de bidrag som LTH ger kåren för tryck av denna.

REF01

Öka kostnaderna från 74 400 kr till 82 800 kr
Rese och konferensavgifter har ökats för att inkludera en till heltidare.

UTB01

Öka kostnaderna från 176 158 kr till 189 558 kr
Rese och konferensavgifter har ökats för att inkludera en till heltidare samt att
tryckkostnaderna har ökats för att täcka Studerarrepresenterar handboken.

I Teknologs tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN
Generalsekreterare 2016/2017
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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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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående Laser Tag-utrustning

Kårhuset Lund, 12 september 2016
Micaela Bortas Kårstyrelsen 15/16

Motionssvar: Motion angående Laser Tagutrustning
I samma anda som motionären, som återanvände den ursprungliga motionen som skrevs förra året, kan
även motionssvaret till densamma återanvändas då diskussionerna även i årets kårstyrelse var väldigt
snarlika. Föregående motionssvar av Linn Svärd, Kårstyrelsen 14/15 löd:
"Diskussion fördes huruvida detta inköp skulle gynna kårens medlemmar vilket är oerhört svårt att
avgöra eftersom det inte finns en liknande produkt inom kåren. Styrelsen har valt att bifalla motionen i
sin helhet eftersom vi väger fördelarna tyngre är nackdelarna då vi bedömer att det gynnar
medlemmarna. Laser Tag systemet kan bl.a. användas av sektionerna och dess utskott för att tacka sina
funktionärer eller som en kul kick-off. Styrelsen såg även mycket positivt på att det är en aktivitet som
görs nyktert och vi ser gärna att fler aktiviteter tas fram som inte är alkoholrelaterade eller som
uppmuntrar till en nykter tillställning.
Det kvarstår en del frågetecken gällande förvaring men det styrelsen fann av större vikt var att det tas
fram tydliga förhållningsregler vid användning. Vid användning läggs ansvaret på brukaren. Att
funktionären inte är försäkrad för denna typ av aktivitet konstaterades och det krävs att detta tydligt
framgår när aktiviteten utförs. Vi diskuterade en del praktiska lösningar och svårigheter som inköpet
medför men värderar nyttan större än riskerna så länge det tydligt framgår när medlemmarna använder
det.
Slutligen diskuteras investeringskostnaden. För kårens medlemmar vore det enligt styrelsen av intresse
att inte ta ut en hyreskostnad och det är inte säkert att kåren behöver göra det. Är det en investering
som görs för kårens medlemmar för att främja nyktra aktiviteter ser vi gärna att en hyreskostnad inte tas
ut."
Årets kårstyrelse uttrycker dock inte en önskan av att inte ta ut några avgifter och fick under mötet
uppfattningen av att förvaringsfrågan inte skulle vara ett problem.
Utöver detta vill kårstyrelsen 15/16 även yrka på att utrustningen inte får brukas med alkohol i kroppen
då utrustningen är dyr och användaren kan skada sig. Kårstyrelsen vill även lyfta fram och förstärka det
som även nämndens i tidigare motionssvar, nämligen att detta är ett utmärkt sätt att tacka sina
funktionärer utan alkohol.
En reservation har inkommit i frågan, bifogat nedan.
Kårstyrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

att

utrustningen inte får brukas med alkohol i kroppen. Missbrukas detta
förtroende fråntas användaren permanent rätten att bruka utrustningen.

Kårstyrelsen genom,

MICAELA BORTAS
Kårstyrelseledamot 15/16

Motionssvar: Motion angående Laser-Tag utrustning
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Reservation: Motion angående Laser Tagutrustning
Jag reserverar mig mot beslutet att yrka bifall på Motion angående Laser Tag-utrustning. Jag tror inte att
vi har en organisation som kommer klara av att vidlivhålla ett lasertag-system. Min stora övertygelse är
att detta system inte kommer användas i någon större utsträckning och att man om 5 år kommer undra
varför i all världen man investerade dessa pengar i detta.
Jag hoppas fullmäktige inte tar beslutet. Men om fullmäktige trots det tar beslutet, hoppas jag innerligt
att jag har helt fel.
Kårstyrelsen genom,

BJRÖN SANDERS
Kårstyrelseledamot 15/16

Reservation - Motion angående Laster Tag-utrustning
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

På Fullmäktigemöte 1 i våras klubbades den nya strukturen för utbildningsutskottet. Det
innebar en större mängd förändringar i alla styrdokument. Senare under våren togs beslut
(FM4) om att ersätta samtliga gamla styrdokument med nya som ett resultat av ”Den stora
styrdokumentsrevideringen”. Eftersom det arbetet påbörjades senare än utbildningsskottets
omstrukturering var dess förändringar inte med i de nya styrdokumenten som klubbades.
Därför har vi gått igenom utbildningsutskotts omstruktureringsmotion och gjort erforderliga
ändringar för att alla där föreslagna ändringar ska passa in i de nya styrdokumenten. De
skulle eventuellt kunna ses som ändringar av redaktionell karaktär men eftersom det är så
pass stora förändringar samt att visa en tydlig transparens vill vi att fullmäktige stadfäster
ändringarna.
Parallellt med det här stadfästandet skickas även ett stadfästande av samma typ till styrelsen
som behandlar förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar.
Följande korsreferenser för att-satserna mot originalmotionen gäller
ny
1
2
3
4

gammal
17
13
15
14

ny
5
6
7
8

gammal
9
10
5
6

ny
9
10
11

gammal
18
34
8

Vi yrkar därför att fullmäktige stadfäster följande yrkanden
1) att

i Reglementet ersätta § 4.3 med
§ 4.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

2) att

i Reglementet ersätta § 4.4 med
§ 4.4 Utbildningsansvarig för interna frågor
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.

3) att

i Reglementet ersätta § 4.5 med
§ 4.5 Utbildningsansvarig för externa frågor
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.

4) att

i Reglementet efter § 4.5 infoga en ny paragraf
§ 4.6 Studiesocialt ansvarig
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
samt göra erforderliga omnumreringar av efterföljande paragrafer i kapitel 4.

5) att

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, stryka den elfte attsatsen
att

6) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av
Teknologkårens Vice Kårordförande som träder i
Kårordförandes ställe vid dennes frånfall

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, lägga till en ny att-sats
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte stadfästa en
generell arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

7) att

i Reglementets § 1.2.1, i listan över poster som ska väljas, stryka punkterna



Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

(1)
(1)

samt efter ”Generalsekreterare (1)” lägga till punkterna





Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor
Studiesocialt ansvarig

(1)
(1)
(1)
(1)

samt ändra punkten


Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (3o, 3s)



Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (2o, 2s)

till

8) att

i Reglementets § 1.2.2, i listan över poster som ska väljas, stryka punkten


9) att

Vice Kårordförande för internationella frågor

(1)

i Reglementets § 5.9, efter första stycket som beskriver utbildningsutskottet,
lägga till ett nytt stycke
Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt
påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter
bedriver i frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.

10) att

i Policy för arvodering, under 2.2 Heltidsarvoderade, ersätta andra stycket
med
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut
till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för
Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare och Projektledare ARKAD.
För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för
överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för
Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsfrågor för externa frågor samt Studiesocialt ansvarig.
så att namnen på posterna och dess mandatperioder stämmer.
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

11) att

i Reglementets § 5.9, efter listan över vilka poster som ska väljas, lägga till
stycket
En ordinarie och en suppleant plats i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har
inkommit med förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla
medlemmar att kandidera

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

ANDERS LUNDQVIST PERSSON

Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: FM-motion angående
stadfästande av reglementes- och
policyförändringar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur
Kårhuset Lund, 2016-09-12
Desirée Ohlsson, Kårstyrelseledamot 16/17

Motionssvar: FM-motion angående
stadfästande av reglementes- och
policyförändringar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur
Kårstyrelsen anser att det är bra om reglemente och policyer stämmer överens med de
förändringar som gjorts i utbildningsutskottets struktur.

Kårstyrelsen yrkar därför på
att

Fullmäktige stadfäster reglementes- och policyförändringar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur

Kårstyrelsen genom,

DESIRÉE OHLSSON
Kårstyrelseledamot 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående miljöpolicyn

Kårhuset Lund, 11 maj 2016
Carolina Koronen VKOs 15/16

Motion angående miljöpolicyn
Bakgrund
Miljöombudet har gått upp i rök men har fortfarande åligganden enligt miljöpolicyn.
Miljöpolicyn följer inte heller det nya snygga policyformatet.
Jag har därför tagit fram en uppdaterad version. De förändringar som det nya förslaget
innebär är





ett namnbyte
miljöombudets ansvar flyttas till styrelsen
sammanfattning och historik har tillkommit
policyns innehåll inkorporeras i den nya policymallen

Jag anser att förändringarna är så pass små, snudd på redaktionella, att den normala
förankringsprocess som föregår en policyrevidering har varit överflödig.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

ersätta nuvarande Miljöpolicy med det bifogade förslaget Policy för miljöarbete.

I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
VKOs 15/16

Motion angående miljöpolicyn
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Policy för miljöarbete

Teknologkåren vid LTH

Policy för miljöarbete
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy beskriver Teknologkårens miljöarbete och miljömål.

1.2

Syfte
Syftet med denna policy är att skapa medvetenhet i de miljöfrågor som berör Kårens
verksamhet och införa ett aktivt miljöarbete i organisationen. Kåren ska genom att
efterleva denna policy minska sin miljöbelastning samt visa för sina medlemmar och
externa kontakter att Kåren tar ansvar för miljöaspekten av sin verksamhet.

1.3

Omfattning
Denna policy gäller Kårens verksamhet centralt. Sektioner och fria föreningar
uppmuntras till att själva arbeta för en minskad miljöbelastning utifrån sina respektive
förutsättningar.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Carolina Koronen, VKOs 15/16
Ursprungligen antagen enligt beslut: Fullmäktige, 15/9 2015
Omarbetning färdigställd av: Carolina Koronen VKOs 15/16
Fastställd omarbetning enligt beslut: -

2

Riktlinjer, uppföljning och revidering
Utifrån de övergripande mål som beskrivs nedan i denna policy ska riktlinjer utformas
som innehåller konkreta, mätbara mål samt en angiven tidpunkt för när målen ifråga ska
vara uppfyllda. Dessa riktlinjer ska varje verksamhetsår ses över, följas upp och
revideras. Nya konkreta mål ska sättas upp som bidrar till en fortsatt minskning av den
belastning av miljön som Kårens verksamhet innebär. Kårstyrelsen ansvarar för
uppföljning och revidering av riktlinjer och nya mål. Det är hela organisationens ansvar
att arbeta för att målen uppfylls.

3

Övergripande mål
3.1

Inköp
Vid alla inköp som görs av Kåren ska miljömässiga och etiska aspekter beaktas.
Valet av varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet,
resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan.

3.2

Avfallshantering
Kåren ska sträva efter att minimera mängden skapat avfall.
Vid all Kårens verksamhet som skapar avfall ska befintliga sopsorteringsmöjligheter
utnyttjas korrekt.

1

Policy för miljöarbete

Teknologkåren vid LTH

Kåren ska arbeta för att göra en ansvarsfull avfallshantering enklare för alla typer av
avfall i samtliga Kårens lokaler.
Om möjligt ska material återanvändas.
3.3

Resor och transport
Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i
första hand så länge det kan anses rimligt i förhållande till ekonomi, ansträngning och
restid.
Kåren ska sträva efter att minimera det totala antalet transporterade kilometer som sker,
särskilt när det huvudsakliga energislaget är fossilt

3.4

Lokaler
Kåren ska arbeta för en ständig förbättring av sina lokalers energieffektivitet.

3.5

Påverkansarbete
Kåren ska ha som mål att i alla samarbeten sträva efter att driva och implementera sin
egen policys mål i den gemensamma aktiviteten.

2

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående Policy för miljöarbete

Kårhuset Lund, 12 september 2016
Oskar Hansson, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående policy för miljöarbete
Miljöpolicyn som den ligger blev antagen efter att styrdokumentrevideringsarbetsgruppen påbörjat sitt
arbete och att motionären snappar upp att den inte har blivit uppdaterad rent estetiskt är beundransvärt.
Vidare anser Styrelsen att det är bra med ett tydligt ansvarsutkrävande där Styrelsen får ansvaret för att
följa upp miljöarbetet sedan miljöombudet försvunnit.
Sammanfattningsvis anser Styrelsen att motionären agerat förtjänstfullt och att de föreslagna
förändringarna är rimliga.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående policy för miljöarbete
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående redaktionella ändringar i beskrivning
av Kårhusets driftsfond

Kårhuset Lund, 28 april 2016

Motion angående redaktionella ändringar i
beskrivningen av Kårhusets driftsfond
Bakgrund
Arbetsgruppen för styrdokumentsrevidering har gjort ett fantastiskt jobb (yey bra
styrdokument) men jag vill gärna göra lite redaktionella ändringar i texten om Kårhusets
driftsfond. Den text som fullmäktige antog var skapad genom att klippa all text om
Driftsfonden som fanns i stadgan och i PM för fonder (de dokument som tidigare beskrev
driftsfonden). Tillvägagångssättet har gjort att texten innehåller all information men har gjort
texten lite spretig. Till exempel så har den nuvarande texten både syftet från den gamla
stadgan och tolkningen av syftet från den gamla stadgan som fanns i PM för fonder.
Jag kunde tyvärr inte närvara på FM 4 när policyn antogs men jag hade (längre) diskussioner
med delar av arbetsgruppen. Tyvärr han jag inte skicka in den reviderade texten till
arbetsgruppen/FM i tid vilket gör att jag lyfter den nu istället.
Den förslagna texten ändrar inte syftet på fonden och förslaget är skrivet så att det skulle
kunna ha tagits i samband med det ursprungliga förslaget på FM4. Till exempel är de både
styckena om syfte hopslagna till ett stycke och fondens säregenhet har lyfts fram lite extra
(att den baseras på donerade pengar och att den tidigare beskrevs i stadgan för att ”skydda”
den bättre).

Förslag
Jag yrkar därför på
att
driftsfond ändra till:

i Policy för Teknologkårens fonder ändra texten under 2.1 Kårhusets

” Syftet med Kårhusets driftsfond är att Teknologkårens medlemmar inte ska behöva
bekosta drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Kårhusets driftsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av Fullmäktige avsattes till drift
och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av Fullmäktige eller annan genom
frivilliga bidrag; samt erhållen, ej ianspråkstagen, avkastning på ovannämnda medel.
Fonden ska täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Kårens lokaler i Kårhuset. I första hand ska
Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund av slitage
vid användning. Om inte det är möjligt får Kårhusets driftsfond användas i andra hand.

Motion angående krav ställda på revisorerna
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående redaktionella ändringar i beskrivning
av Kårhusets driftsfond

Kårhuset Lund, 28 april 2016

Kårhusets driftsfond måste innehålla minst 3,5 miljoner kr, enligt villkoren för de gåvor som
ligger till grund för fonden.
Kårhusets driftsfond skiljer sig från Kårens övriga fonder eftersom fondens syfte är att skapa
avkastning som ska användas för att täcka löpande kostnader i verksamheten. Fonden
innehåller även medel som är donerade i samband med Kårhusets donationskampanj.
”.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Fullmäktigeledamot 2016

Motion angående krav ställda på revisorerna
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar angående redaktionella
ändringar i beskrivningen av Kårhusets
driftsfond
Kårhuset Lund, 2016-09-12
Karin Dammer, Styrelseledamot 2015/2016

Motionssvar angående redaktionella
ändringar i beskrivningen av Kårhusets
driftsfond
Bakgrund
Styrelsen håller med motionären om att den nuvarande lydelsen är otydlig och att de
föreslagna ändringarna förtydligar syftet med fonden samt hur den ska användas.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

KARIN DAMMER
Kårstyrelseledamot 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående strukturering av Proud Tech

Kårhuset Lund, 2016-07-22
Sara Axelsson och Helena Hallefjord

Motion angående strukturering av Proud Tech
Bakgrund
Proud Tech har under verksamhetsåret 2015/16 hållt i återkommande evenemang med syfte att
stärka och synliggöra HBTQ-studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Trots sin ringa storlek
anordnade gruppen tre pubar under året, samt en spelkväll per termin och deltagande i
nollningen.
Vi anser denna verksamhet vara en tillgång för Teknologkåren, då vi lagt märke till att dessa
evenemang lockar studenter som sällan visar större intresse för andra kårevenemang. Under
läsåret har vi försökt utveckla vår verksamhet, genom att strukturera upp de ansvarsområden
som finns. Vi har bland annat arbetat med vårt informationsspridande, exempelvis via vår egna
Facebooksida där vi, förutom information om verksamheten, även delar med oss om lokala
HBTQ-relateradeevenemang såväl inom som utanför studentlivet.
Tyvärr har vi tidigare sett Proud Tech’s eldsjälar slockna. Våra föregångare valde att lägga ner
sin verksamhet på grund av deras egen utmattning och bristande engagemang i övrigt. Den
arbetsgruppen var i många avseenden mer ambitiös än vår. Bland annat anordnade de
komedikvällar och en sittning. Vi vill såklart ha möjlighet att engagera oss i samma utsträckning
som dem.
Vi ser att utan en konkret struktur och fördelning av ansvar riskerar vi att inte ta vara på det
engagemang som finns i dessa frågor, utan att istället låta det rinna ut i sanden. För att kunna
gå vidare och överlämna till nya engagerande, behövs en vettig struktur. Det behövs även ett
tydligare synliggörande av verksamheten från kårens sida.
Under våren har vi arbetat internt med att skapa en fungerande struktur för arbetsgruppen och
sett att den kommer hålla både nu som långsiktigt. Med anledning av detta anser vi att
verksamheten är mogen nog för att gå ifrån projekttiteln till att bli ett utskott inom
Aktivitetsutskottet, med allt vad det innebär.

Motion angående strukturering av Proud Tech
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående strukturering av Proud Tech

Kårhuset Lund, 2016-07-22
Sara Axelsson och Helena Hallefjord

Förslag
Därför föreslår vi att det införs en ny post inom Aktivitetsutskottet, vars uppgift blir att ansvara
för Proud Tech och dess verksamhet. Att göra detta anser vi kommer etablera verksamheten
inom ramen för Aktivitetsutskottets övriga engagemang, samt synliggöra utskottet för de
studenter som skulle kunna engagera sig.
Med detta vill vi även att posten som Proud tech- samordnare utlyses av valberdningen inför
Höstfullmäktige, för att komma med förnyelse till utskottet. Denne kommer själv ansvara över att
skapa en arbetsgrupp med åligganden enligt följande:

●
●
●
●
●

Anordna fyra pubar per läsår.
Hålla i andra aktiviteter eller möten för HBTQ-teknologer.
Synliggöra Proud Tech genom deltagande i nollningen.
Sprida information om HBTQ-frågor och evenemang i studentlivet och närområdet.
Uppmärksamma och vara delaktiga i LundaPride.

Yrkanden
Vi yrkar därför på
Att
i Reglementet under §1.2.2 Höstfullmäktige
Lägga till Proud Tech-samordnare
Att
i Arbetsbekrivningar för Heltidare under Studiesocialt ansvarig lägga till:
-upprätthålla kontinuerlig kontakt med Proud Tech- samordnaren.
samt
Att
i Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet lägga till:
§ 7.1.6 Proud Tech-samordnare: Ansvarar för verksamheten inom kårens HBTQ-nätverk, bland
annat genom den återkommande puben Pub Proud.

_________________
SARA AXELSSON

____________________
HELENA HALLEFJORD

Motionärer tillika Proud Tech-kämpar
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Motionssvar Strukturering av Proud Tech
Bakgrund
En del saker har ändrats till de nya styrdokumenten, och detta är motionärerna medvetna
om. Motionärerna har heller inte diskuterat saken med sin nuvarande utskottsordförande,
Aktivitetssamordnaren. Med detta sagt tycker Styrelsen att det är ett bra initiativ att
strukturera upp Proud Tech. Dock behöver motionen gås igenom med koppling till de nya
styrdokumenten och en diskussion med Aktivitetssamordnaren är att föredra.

Förslag
Vi yrkar därför på
att

Fullmäktige återremitterar motionen till motionärerna

I tjänsten,

ERIK ALSTERSJÖ,
Styrelseledamot 16/17
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