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Björn Sanders, Kårordförande

Proposition angående Verksamhetsplan
2016/2017
Process
Under de senaste månaderna har en grupp under styrelsen arbetat med att ta fram
propositionen angående verksamhetsplanen 2016/2017. Gruppen har bestått av följande
personer:
 Björn Sanders, Kårordförande
 Daniel Damberg, Kårstyrelsen
 Alexander Pieta Theofanous, FM-ledamot
 Astrid Martinsson, FM-ledamot
 Tim Djärf, FM-ledamot
 Erik Alstersjö, FM-ledamot
Gruppen har tagit fram verksamhetsplanen med grundtanken att den ska vara väl förankrad i
hela verksamheten redan innan den är beslut. För uppnå detta har vi haft följande process
där huvudintressenterna identifierades till: Kårstyrelse, fullmäktige, heltidare och
utskottsordförande, sektionsstyrelser, övriga kollegier samt fria förningar.
Först bjöds det in till en öppen workshop för samtliga intressenter där det under ett par
timmar diskuterades utifrån ett antal frågor hur kårens verksamhet borde utvecklas nästa år.
Därefter öppnades det även för möjligheten att skicka in tankar digitalt för dem som inte
kunde närvara på workshopen.
Anteckningar samt de inskickade tankarna konkretiserades tillsammans med arbetsgruppens
egna idéer till ett dokument med en mängd potentiella verksamhetsplanspunkter. Dessa
sållades sedan på så vis att endast realistiska och verksamhetsenliga alternativ kvarstod.
Dessutom gjordes en prioritering av verksamhetsplansgruppen och Kårstyrelsen som i
slutändan blev ett remissförslag.
Detta förslag skickades sedan på remiss i drygt 2 veckor till intressenterna. Deras åsikter
bejakades och ett slutgiltigt förslag skickades till styrelsen. Utifrån det förslaget hölls även en
hearing för Fullmäktige på måndagen den 2 maj innan Fullmäktiges extrainsatta möte.
Åsikterna från detta möte togs med till torsdagens styrelsemöte där den slutgiltiga
propositionen klubbades.

Upplägg
Verksamhetsplanen 2016/2017 ämnar till att notera den verksamhet som utöver den löpande
verksamheten bör bedrivas under kommande verksamhetsår. De att-satser som åläggs
Kårstyrelsen för verkställande syftar till projekt och utredningar som anses vara prioriterade
för att utveckla Teknologkåren under det närmaste verksamhetsåret.
Det finns således många verksamheter, projekt och utredningar som kommer företas under
året som inte finns beskrivna i verksamhetsplanen. Detta då de antingen anses som fortsatt
arbete från förra verksamhetsåret eller som en naturlig del av Teknologkårens verksamhet.
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Denna verksamhet är mångt och mycket redan beskriven i reglemente från Fullmäktige och
direktiv från Kårstyrelsen.
Verksamhetsplanen är därutöver formad kring våra tre huvudsakliga verksamhetsområden
Näringsliv, Fritid och Utbildning; samt de tre stödfunktionerna Administration,
Kommunikation och Infrastruktur. Under dessa punkter finns stycken som beroende på
arbetsbörda varierar i antal.
Det faktiska innehållet och projektens utformning ska vara så självförklarande i
verksamhetsplanen att de inte kommer tas upp i propositionstexten. Tanken är att
verksamhetsplanen ska klara av att stå som ett eget dokument.

Uppföljning
Att-satserna i verksamhetsplanen ska konkretiseras av Kårstyrelsen tillsammans med
heltidarna till projektplaner. I dessa projektplaner ska det tydligt framgå hur samtliga projekt
ska följas upp och hur målen blir mätbara. Samtliga projektplaner ska ha minst en
huvudansvarig och klubbas av Kårstyrelsen så tidigt som möjligt på hösten, gärna redan på
S1.
Utöver detta ska verksamhetsplanen följas upp och avrapporteras till Fullmäktige en gång
strax innan julledigheten och en gång i slutet på året alternativt i början på nästa
verksamhetsår. Där kan Fullmäktige beslut om att tillskjuta extra resurser eller strategiskt
omprioritera i verksamheten.

Förslag
Således yrkar styrelsen
att

anta Verksamhetsplanen 2015/2016 enligt bilaga.

I styrelsens eviga och trofasta tjänst, dag som ovan,
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BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Verksamhetsplan 2016/2017
Teknologkåren vid LTH

Innehållsförteckning
Inledning
1. Utbildning
2. Näringsliv
3. Fritid
4. Administration
5. Kommunikation
6. Infrastruktur
7. Doktorander

s.2
s.4
s.6
s.8
s.9
s.11
s.13
s.14
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Inledning
Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att påverka de fokusområden som Teknologkåren vid
LTH (Teknologkåren) ska arbeta med under verksamhetsåret. Grundtanken med verksamhetsplanen
är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan att detaljstyra verksamheten. Verksamhetsplanen
är uppdelad efter Teknologkårens tre ben Utbildning, Näringsliv och Fritid; samt stödfunktionerna
Administration, Kommunikation och Infrastruktur. Dessutom en punkt som är ett tvärsnitt för
samtliga verksamheter: Doktorander.
Kårstyrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp och stäms av. Delrapporter av
verksamhetsplanen kan ges till fullmäktige under årets gång och redovisning ska ske senast vid
verksamhetsårets slut. Varje att-sats ska konkretiseras med en projektplan som klubbas av styrelsen.

Utbildning
Teknologkåren har en lagstadgad rätt att företräda studenterna gentemot universitetet. Studenterna ska
ha en god fysisk arbetsmiljö och bör ha tillgång till studieplatser och uppehållsrum. Teknologkåren ska
därför arbeta med att besvara frågan om vilka krav som kan ställas på dessa lokaler. Teknologkåren
ska även arbeta med att vidareutveckla den studeranderepresentanthandbok som tagits fram under det
gångna året. Det är också mycket viktigt att de resultat som Teknologkårens påverkansarbete uppnår
kommuniceras ut till studenterna, vilket Teknologkåren ska arbeta med. Teknologkåren ska också
påverka LTH att bredda utbudet av examinations- och utlärningsformer.

Näringsliv
Teknologkårens ska föra ett påverkansarbete mot LTH för att få in yrkeslivsförankringen tydligare
under utbildningens olika skeden, genom till exempel fler projektkurser. Arbetsmarknaden är
föränderlig, och allt fler startar egna företag, för att spegla detta vore det eftersträvansvärt att öppna
upp för fler projekt inom innovation och entreprenörskap.
Verksamheten som Teknologkårens två utskott under Näringslivsbenet bedriver har ett inkomstkrav
att nå upp till, under kommande verksamhetsår är det välbehövligt att se över vad inkomstkravet leder
till. Inom många områden ställer Teknologkåren krav på verksamheten och samarbetspartners för att
få en kvalitetssäkring, något motsvarande finns inte inom näringslivsarbetet. En punkt i
verksamhetsplanen är att utreda önskan kring huruvida ett företag eller en organisations etiska
aspekter borde tas i beaktning inför ett samarbete.

Fritid
Nollningen är en av de viktigaste aktiviteter som Teknologkåren genomför. Därför ska det tas fram en
plan för hur nollningen ska utvecklas i framtiden, ur ett strategiskt perspektiv. Man önskar även att
förtydliga relationen mellan kår och de fria föreningarna.

Administration
Teknologkåren omsätter årligen ungefär 12 miljoner kronor. Utgifts- och inkomstkällorna är lika
varierande som de grupper av studenter som genererar vinster och kostnader. Var tar pengarna vägen?
Var kommer de ifrån? De frågorna ska vara enkla och tydliga att besvara. Dessutom ska det utredas
vad det innebär att vara en funktionär vid Teknologkåren.
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Kommunikation
Teknologkåren är en organisation byggd på demokratisk grund, satt att representera studenterna vid
Lunds Tekniska Högskola. Det är av stor vikt att Teknologkåren kommunicerar sin verksamhet till
studenterna och förankrar principerna för sitt handlande hos medlemmarna. Under året ska
Teknologkårens varumärke och dess användning utredas. Därutöver ska det etableras hållbara och
demokratiska rutiner för hur valdeltagandet i kårfullmäktige säkras. Slutligen ska Teknologkårens roll
gentemot sektionerna förtydligas.

Infrastruktur
Teknologkåren har en mängd lokaler och otaliga andra inventarier. Dessa används under året av olika
utskott, projekt och andra behövande inom organisationen. I årets verksamhetsplan finns två
utredningar som behöver göras. Dels inventera våra förråd och inventarier, och dels fundera på
möjligheter till ett mer levande Kårhus.

Doktorander
Doktorander är en grupp medlemmar som ofta är underrepresenterade inom Teknologkåren. Detta
gör att ett extra krafttag för att få med de i gemenskapen är viktigt för att knyta ihop vår organisation
och göra Teknologkåren ännu starkare.
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1. Utbildning
1.1 Utveckling av pedagogik och examinationsformer
Detta är ett arbete som fortsätter från Verksamhetsplanen 2015/2016.
Pedagogik är ett brett begrepp, men en viktig del av pedagogiken är utlärningsmetoder. Idag finns
möjligheten att i stor utsträckning använda sig av digitala hjälpmedel. Lärare borde mer aktivt se över
möjligheten av alternativa utlärningsmetoder genom till exempel digitala hjälpmedel. För att
studenterna ska kunna lära sig på sätt som passar dem bör det finnas variation bland de pedagogiska
metoder som används i undervisningen. Under ett program bör studenterna komma i kontakt med
olika undervisningsformer i den stora mångfald av kurser som läses, och Teknologkåren bör påverka
LTH att använda nya metoder i undervisningen.
Även examinationsformen kan ha en stor inverkan på studenternas studieframgång då studenter
presterar olika bra under olika omständigheter, varför olika typer bör finnas representerade under
programmet för att studenter inte skall missgynnas av att de t.ex. är dåliga på att skriva en tentamen.
Idag är den mest utbredda examinationsformen den skriftliga salstentamen, och det finns ett stort
behov av att bredda utbudet av bedömningssätt på LTH:s program för att bättre kunna anpassas till
ämnets art och spegla den bredd som finns bland LTH:s kurser med avseende på de förvärvade
kunskapernas användningsområde. Teknologkåren bör påverka LTH att bredda utbudet av
examinationsformer, inte nödvändigtvis inom enstaka kurser, utan övergripande inom programmen.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att påverka LTH att implementera ett bredare utbud av utlärningsmetoder och
examinationsformer, vilket efter året ska återspeglas på kursplansnivå.

1.2 Vidarutveckling av studeranderepresentantshandboken
Under det senaste verksamhetsåret har en studeranderepresentantshandbok tagits fram av
utbildningsutskottet. Dess syfte är att beskriva LTH:s organisation samt svara på de frågor som
uppstår i arbetet som studeranderepresentant.
Dock behöver detta vara ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras. Framförallt behöver
detta göras under nästa år, inte bara för att det är ett nytt dokument utan även för att LTH:s nya
organisation inte riktigt har satt sig ännu.
Specifikt bör man även se över vilken roll diskriminering och likabehandling samt mastersprogrammen har i handboken.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att vidareutveckla Studeranderepresentantshandboken för att etablera den som ett levande
dokument som är naturligt och tillgängligt för samtliga studeranderepresentanter.

1.3 Synliggörande av påverkansarbete
Teknologkårens absoluta existensberättigande och lagstadgade skyldighet är utbildningsbevakningen.
Dock uppfattas detta ben ibland nästan som tråkigt. Dels beror detta på att det ofta är ett abstrakt
område där resultat kan vara svåra att se, dels på att de resultat som faktiskt uppnås inte
kommuniceras ut.
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För att uppmärksamma de resultat som Teknologkårens påverkansarbete har uppnått behöver dessa
sammanställas och illustreras på ett tillgängligt sätt. Denna sammanställning bör innefatta stora och
små förändringar som har tillkommit på grund av vårt arbete, såväl på sektionsnivå som på
Teknologkåren centralt.
Denna sammanställning ska sedan kommuniceras ut till samtliga medlemmar. Studenternas kunskap
om resultaten av Teknologkårens arbete är inget som endast ska göras vid vissa tidpunkter; det ska
vara ett fortgående arbete att kommunicerat ut vad Teknologkåren uppnår. Målet ska vara att
kontinuerligt bygga på visualiseringen, så att studenterna alltid ska känna till vad Teknologkåren har
uppnått med sitt påverkansarbete.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att skapa en tydlig visualisering av vilka resultat som har nåtts till följd av Teknologkårens
påverkansarbete.

1.4 Fysisk arbetsmiljö för studenter
Under verksamhetsåret 2015/2016 har två större utredningar om studenters fysiska arbetsmiljö
sammanställts. Studieplatsrapporten som är genomförd på LUS-nivå och gällande för hela
universitetet, ger oss en inblick i vilket behov det finns av studieplatser på respektive fakultet.
Lunchrumsrapporten som är genomförd på Teknologkårsnivå och gällande för hela fakulteten, ger oss
bland annat en inblick i hur många mikrovågsugnar, lunchplatser och uppehållsrum som finns samt
hur arbetsmiljön i lokalerna är.
Med utgångspunkt från dessa undersökningar bör man tydliggöra vilka krav vi vill kunna ställa, samt
tillsammans med LTH förtydliga vilka krav som kan ställas på sektionslokaler och uppehållsrum. Vem
står för vad och vilka krav kan vi ställa på fakulteten? Dessutom bör vi bedriva ett aktivt
påverkansarbete för att öka mängden studieplatser, såväl på hela universitetet som specifikt för
fakulteten.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att skapa en lista på vilka krav vi kan ställa på LTH angående studieplatser samt vilka
önskemål som studenterna har utöver dessa krav;
 att tillsammans med LTH tydliggöra och formalisera vilka krav studenterna kan ställa på
sektionslokaler och uppehållsrum.
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2. Näringsliv
2.1 Näringslivsanknytning i utbildningen
Näringslivsanknytning i utbildningen är gynnsamt för såväl studenten, som industrin och LTH. I
avtalet mellan Teknologkåren och LTH anges det att Teknologkåren ansvarar för näringslivskontakt i
form av “employer branding”. Det innebär att Teknologkåren ska exponera framtida potentiella
arbetsgivare gentemot studenterna. LTH i sin tur har ansvar för att etablera en näringslivsanknytning i
utbildningarna. Teknologkåren uppfyller sin del av avtalet mycket väl samtidigt som
arbetsgivarkontakten ständigt utvecklas. Undersökningar gjorda av såväl Teknologkåren som LTH
visar att studenter identifierat brister i hur näringslivsanknytningen i utbildningen förverkligas. I vissa
avseenden saknas den helt eller så är den otillräcklig för att skapa nytta. Med näringslivsanknytning
menas exempelvis kursprojekt som är kopplade till företag och industri eller gästföreläsningar av
personer i industrin där föreläsningarnas innehåll tar avstamp från aktuella problem inom industrin.
Teknologkåren har som uppgift att påverka LTH för att det ska utvecklas bättre och mer relevanta
utbildningar. Genom att klart och tydligt formulera vilka krav eller förväntningar som studenterna har
med avseende på näringslivsanknytning går det att etablera ett effektivt och ändamålsenligt
påverkansarbete gentemot LTH. För att uppnå detta fordras ett samarbete mellan näringslivs- och
utbildningsbenet i Teknologkårens verksamhet, ett arbete där utgångspunkten bör ligga i ovannämnda
undersökningar.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda vilka kriterier som krävs för att utbildningar vid LTH ska anses ha en god och
ändamålsenlig näringslivsanknytning;
 att utgående från kartläggningen skapa en rapport och handlingsplan. Handlingsplanen ska
redogöra för hur Teknologkåren, LTH och industri bör samverka för att etablera eller bevara
en näringslivsanknytning som håller en god och ändamålsenlig nivå.

2.2 Innovation och entreprenörskap
Innovation och entreprenörskap är något som är väldigt trendigt och viktigt för en vidare utveckling
av samhället i stort. I dagsläget finns det en viss problematik i hur LTH/LU sköter detta. Det kan
upplevas som ett väldigt stort steg att få hjälp med sina spirande affärsidéer och det är inte helt
självklart vilken väg man behöver ta för att få denna hjälp. Kan och bör Teknologkåren minska dessa
trösklar och på så sätt främja innovation och entreprenörskap? De två senaste åren har eldsjälar drivit
projekt inom detta under TLTH Näringsliv. Det har mynnat ut i Innovation Week, som 2016
anordnades för andra gången, och Startup Fair som är nystartat 2016.
De två utskotten som främst arbetar med näringslivskontakten för Teknologkårens räkning är i övrigt
duktiga på att visa vilken typ av arbetsgivare och karriärvägar som finns i framtiden. Men möjligheten
att jobba med sin egna idéer eller i en start up har tyvärr hamnat i skymundan. Detta trots att det finns
många av våra medlemmar som faktiskt tar denna karriärväg. Det finns även ett projekt av engagerade
studenter om innovation och entreprenörskap som är i startgroparna.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att se över de projekt som har startats upp inom detta område och utreda om detta ska vara
en del av den vardagliga verksamheten för Teknologkåren;



att därefter eventuellt etablera permanenta strukturer för att främja och stödja
medlemmarnas innovations- och entreprenörskapsanda.
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2.3 Näringslivsverksamhetens inkomstkrav
ARKAD och TLTH Näringsliv har i dag väldigt tydliga inkomstkrav, vilket kan leda till en
begränsning i hur nytänkande de båda grupperna kan vara. Ett lägre inkomstkrav skulle eventuellt
möjliggöra för fler event likt Start Up Fair och Innovation Week samt potentiellt öppna upp för fler
inspirationsföreläsningar inför ARKAD, där man lockar företag som är mindre, nystartade eller i
uppstartsfaser. Företag som i dagsläget kanske väljs bort då de inte bidrar tillräckligt ekonomiskt. Ett
högt inkomstkrav ger å andra sidan Teknologkåren mer likvida medel att röra sig med, vilket gagnar
övrig verksamhet vid Teknologkåren.
Med denna bakgrund i åtanke bör det tas fram en grundlig undersökning som kan ligga till grund för
hur Näringslivsutskotten ska arbeta i framtiden. Där medlemsnyttan av de olika alternativen som finns
ska ligga till grund för vilka krav vi ställer på våra Näringslivsutskott. Resultatet av denna utredning
behöver inte vara en exakt siffra på hur stort inkomstkravet bör vara utan bör snarare bli ett
föränderligt riktvärde som budgetarbetet kan vila på.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att grundligt se över hur inkomstkravet påverkar Näringslivsverksamheten har samt hur stort
det bör vara.

2.4 Näringslivsarbete ur ett etiskt perspektiv
Teknologkåren har en policy för vilken typ av placeringar som görs rent ekonomiskt. I polycyn anges
tydliga inriktningar om vilken typ av verksamhet som är lämplig att investera i. Det finns i dagsläget
inget styrdokument som reglerar vilka företag eller organisationer som tillåts marknadsföra sig genom
Teknologkårens kommunikationskanaler. Är detta något som Teknologkåren bör ha och var skall
gränsen dras? Vilken typ av företag eller organisationer är det okej att samarbeta med? Teknologkåren
jobbar idag med att införa mer etik i utbildningen då detta är något som efterfrågats. Är den etiska
aspekten något som medlemmarna efterfrågar angående de företag/organisationer som kommer hit?
Andra aspekter som Teknologkåren kan ha åsikter om är miljöhänsyn, arbetsmiljöproblem,
infekterade konflikter med fackförbund och dylikt. Frågan kan också vändas, bör man premiera
företag eller organisationer som är extra “bra” på dessa aspekter? Hur och av vem skall denna
bedömning i sådana fall göras rent praktiskt?
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda huruvida medlemmarna anser att Teknologkåren skall ta företagens eller
organisationernas etiska aspekter i beaktning vid evenemang och marknadsföring.

7 (14)

VERKSAMHETSPLAN 2016/2017

Kårhuset Lund, 9 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

3. Fritid
3.1 Förtydligande angående Fristående föreningar
De fristående föreningarna bör vara en naturlig del av studentlivet vid Teknologkåren. Föreningarna
bör känna att det är fördelaktigt att vara en förening hos Teknologkåren, samtidigt som
Teknologkåren känner att det bidrar till ett mervärde för medlemmarna att kunna erbjuda
medlemskap i ett antal föreningar. Därmed vore det fördelaktigt att definiera tydligare vilken relation
som skall finnas mellan Teknologkåren och Fria föreningar; både för föreningarnas och
Teknologkårens skull.
I dagsläget är de kriterier som finns för att skapa och driva Fristående föreningar löst hållna, med detta
finns både för- och nackdelar. Arbetet med att förtydliga relationen mellan de båda parterna bör ha
grund i att underlätta för Teknologkåren vid inval av Fria föreningar och för de Fria föreningarnas
verksamhet.
En sådan utredning skapar också goda förutsättningar för medlemmar som vill starta och förvalta Fria
föreningar, och för den egna organisationen, då de Fria föreningarna kommer få en mer motiverad
och naturlig plats inom organisationen.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att redovisa för de krav, formella som informella, som i dagsläget ställs på Fristående
föreningar;
 att utreda vilken roll Fristående föreningar fyller och önskas fylla i Teknologkåren;
 att förtydliga hur samspelet ska se ut mellan Teknologkåren och Fristående föreningar.

3.2 Nollning, ur strategiskt perspektiv
Under de senaste åren har Teknologkåren utrett hur nollningen fungerar ur ett bemanningsperspektiv
bland annat genom att försöka besvara följande frågor: Hur bör sammansättningen överstar se ut?
Vilken roll har Nollegeneralen? Ska dennes post arvoderas? Samtliga av dessa utredningar och
undersökningar bottnar i frågan om hur vi vill att Nollningen ska utvecklas i framtiden. En fråga som
är stor och svårbesvarad. Det har dock visat sig väldigt viktigt att få frågan besvarad. Vissa
inriktningsbeslut har tagits men det var länge sedan, utanför mannaminne, som ett helhetsperspektiv
togs på nollningen.
Därmed bör nollningens format som helhet utredas med avsats ur Fullmäktiges beslut om
Nollegeneralens situation. Nollegeneralens arvodering ska inte vara del av utredningen.
Man bör se till helhetsperspektivet genom att formulera strategiska och långsiktiga mål för nollningens
utveckling. Vilken roll ska den centrala organisationen ha jämtemot sektionerna? Vilket stöd behöver
sektionerna? Vilken funktion fyller nollning och hur uppnås denna funktion bäst?
Målen och planen bör vara på en strategisk nivå snarare än att gå in på enstaka evenemang;
Teknologkåren centralt bör leda arbetet men sektionerna ska involveras. Resultatet bör ligga till grund
vid planering och utformning av framtida nollningar.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att formulera strategiska mål med tillhörande plan för långsiktig utveckling av Nollningen på
Teknologkåren.
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4. Administration
4.1 Ekonomihantering
Teknologkåren omsätter ungefär 12 miljoner kronor per år. Utgifterna såväl som inkomsterna varierar
kraftigt med avseende på summornas storlekar; när och var de bokförs; vem eller vilka som ansvarar
för dem; samt vad ändamålet med dem är. Det har vid upprepade tillfällen och från olika aktörer inom
Teknologkåren indikerats att Teknologkårens ekonomihantering är oöverskådlig.
Teknologkårens budget sätter ramverket för hur Teknologkårens verksamhet ska finansieras men har
uppfattats som otillräcklig som redskap. Budgeten motiverar inte varför vissa aspekter av kårens
verksamhet finansieras mer eller mindre än andra. Budgeten behöver kompletteras med en
lättillgänglig och transparent redogörelse över varför utgifterna ser ut som de gör. Teknologkåren är
en organisation för sina medlemmar. För att öka medlemmarnas insyn i Teknologkårens verksamhet
bör en lättillgänglig visualisering över Teknologkårens inkomster och utgifter produceras, vari
Teknologkårens ekonomihantering förklaras på ett övergripande och lättförståeligt sätt.
För att säkerställa att Teknologkåren använder sina medel på ett sätt som bäst tjänar Teknologkårens
medlemmar och dess intressen bör det, förutom det årliga budgetarbetet, göras en kostnadsanalys. En
kostnadsanalys ska redogöra för att alla kostnader fyller ett syfte samt har relevans för verksamheten
och medlemmarna.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att göra en kostnadsanalys av samtliga av kårens centrala utgifter vari alla kostnader utreds
med avseende på nytta för verksamheten och medlemmarna;
 att skapa en lättillgänglig visualisering av kårens centrala utgifter och inkomster.

4.2 Funktionärskap
Årligen engagerar sig hundratals studenter i Teknologkårens centrala verksamhet varav de flesta
kategoriseras som “funktionärer”. Att dessa studenter på något sätt är engagerade i Teknologkåren
centralt är dock den enda gemensamma nämnaren dem emellan. Respektive engagerad student lägger
olika mycket tid, besitter olika många poster samtidigt samt jobbar på drastiskt olika sätt. Längden
samt intensiteten på engagemanget varierar stort mellan de engagerade under sin tid. Detta innebär att
vissa funktionärer ges, i förhållande till andra funktionärer, en oproportionerlig mängd eller fördelning
av rättigheter, skyldigheter och friheter. Skevheten i hur de olika funktionärers ansvarsområden och
arbetsuppgifter är fördelat kan bland annat skapa förutsättningar för utbrändhet. Detta gäller för såväl
heltidare som för ideellt engagerade. Teknologkåren måste jobba med att säkerställa en hälsosam
arbetsmiljö för de som engagerar sig i verksamheten.
För att i större utsträckning kunna erbjuda erforderligt stöd till respektive funktionär samt för att
skapa en samlad bild över vad det innebär att vara funktionär vid Teknologkåren behövs ett
förtydligande över vad en “funktionär” egentligen är. Utredningen bör agera underlag till framtagandet
av kriterier som berör hur Teknologkårens utskottsordförande ska agera då dessa leder samt rekryterar
nya medlemmar. Därutöver skapar det en tydlighet i var och hur funktionärer bör väljas inom
organisationen samt vem som svarar mot vem.
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Ett funktionärsregister är upprättat, men inte i bruk i den nivå som vore önskvärt. Nuvarande
funktionärsregister är lämpligt av ta avstamp ifrån och vidareutveckla. I samband med att definitionen
av ett funktionärsskap tydliggörs ska det även etableras rutiner för att motverka psykisk som fysik
ohälsa bland de ideellt engagerade.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda och kartlägga vilka nivåer av funktionärer som finns och bör finnas inom
Teknologkårens centrala organisation. Resultatet ska redogöra för hur respektive nivå ska
hanteras med avseende på rättigheter och skyldigheter;
 att etablera en handlingsplan som motverkar hälsovådliga konsekvenser av ett engagemang
inom Teknologkåren.
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5. Kommunikation
5.1 Varumärkesstrategi
Teknologkåren måste, som ett led i ett effektivt kommunikationsarbete, entusiasmera och engagera
medlemmarna till att arbeta med utvecklingen av LTH:s utbildningar och sitatuionen för LTH:s
studenter. Härav, och för att bibehålla den trovärdighet som krävs av en demokratisk studentkår,
måste Teknologkåren arbeta på ett effektivt och genomtänkt sätt med sitt varumärke.
Idag används flera varumärken, beroende på målgrupp, för hela eller delar av Teknologkårens
verksamhet. Alla varumärken som Teknologkåren förfogar över bör inventeras och deras effektivitet
utvärderas. Teknologkåren bör även utreda hur delarna i sammanslutningens varumärkesportfölj
förhåller sig till varandra. Det bör även finnas ett mer genomtänkt arbete med samt långsiktig strategi
för Teknologkårens image gentemot sina medlemmar, de i sektionernas verksamhet, Lunds
Universitet samt externa parter.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda hur Teknologkåren använder sitt varumärke och etablera en strategi därför.

5.2 Fullmäktigeval
Högskolelagen kapitel 4 beskriver grundförutsättningarna för en studentkår. Bland annat poängteras
vikten av att studentkåren ska vara demokratiskt uppbyggd. Teknologkårens fullmäktige utses genom
direkta val i vilket samtliga medlemmar äger rösträtt, något som ger organisation sitt mest
grundläggande demokratiska fundament. Men även om Teknologkåren är en formellt demokratisk
organisation, finns det fler kriterier för att vara reellt demokratiska.
En grundförutsättning för Teknologkårens representation av studenterna är att organisation
tillgodogör sig medlemmarnas åsikter. Även om varje medlem ges rätten att yttra sin åsikt i
Fullmäktigevalet, är organisationens demokratiska och representativa styrelseskick inte mycket värt om
medlemmarna väljer att inte uttrycka sina åsikter, det vill säga, väljer att inte rösta i Fullmäktigevalet.
Valdeltagandet har historiskt varit lågt. Organisationen bör se det som prioriterat att öka
valdeltagandet och medlemmarnas intresse för Teknologkårens demokratiska grundvalar, såväl i
dagsläget som på lägre sikt, samt strategiskt utreda hur förbättringsarbetet kan utföras på längre sikt.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att vidareutveckla marknadsföringsarbetet av Fullmäktigevalet med syfte att öka deltagandet i
valet till 2017 års Fullmäktige;
 att utveckla en långsiktig strategi för att öka valdeltagandet i Fullmäktigevalet.
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5.3 Teknologkårens centralorganisations roll
Detta är ett arbete som fortsätter från Verksamhetsplanen 2015/2016.
Det är av mycket stor vikt att medlemmarna delges information om den verksamhet som företräder
dem och att de förstår organisationens och verksamhetens uppbyggnad. Dels för att öka
organisationens transparens, dels locka fler medlemmar till engagemang inom Teknologkåren behöver
Teknologkåren förbättra arbetet med att till medlemmarna förmedla vad verksamheten gör samt
tydliggöra Teknologkårens centralorganisations syfte, roll och nytta gentemot medlemmarna och
sektionerna.
En stor del av medlemmarnas kontakt med Teknologkåren sker genom sektionerna varför det är
viktigt att Teknologkårens centrala kommunikation med sektionerna är effektiv. Teknologkåren
centralt bör arbeta med att utveckla hur den stödjer sektionernas arbete, så att sektionerna vet hur och
i vilka avseenden Teknologkåren centralt kan hjälpa dem. Sektionerna upplevs även stå närmare
medlemmarna än Teknologkåren centralt, varför den centrala organisationen bör arbeta med att
involvera sektionerna på ett bättre sätt. Syftet med arbetet och resultatet av den här
verksamhetsplanspunkten är inte att befästa ett visst tillvägagångssätt som ska gälla för en obestämd
tid framöver. Tvärtom ska Teknologkåren ständigt välkomna förnyelse. Dock behövs en grund, en
utgångspunkt att ta avstamp från, då organisationens roll gentemot sektionerna ska utvecklas.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att definiera hur verksamhetsfördelningen mellan Teknologkåren centralt och dess sektioner
ska fungera.
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6. Infrastruktur
6.1 Förrådsutrymmen
Med ambitionen att Teknologkåren ska växa, i både aktivitet och medlemmar, är det passande att även
lokalerna uppdateras för att inte vara den begränsande faktorn för tillväxten.
En ständigt aktuell fråga är förrådsutrymmena på Teknologkåren, både dess storlek och nyttjande.
Idag har Teknologkåren dels några förråd i Kårhuset, dels förråd i andra hus och ett hyrt förråd på
Ideon. Denna kombination fungerar inte smärtfritt och förvaring är alltid efterfrågat. Likaså finns det
en mängd utrustning och verktyg i våra lokaler. Dessa är i olika grad inventerade och många saker
skulle eventuellt behöva uppgraderas.
Teknologkåren har tre stora projekt – Nollningen, ARKAD och F1Röj – som använder mycket
lokaler i kårhuset under sin projekttid men sedan behöver lagra saker till nästa projekt. Idag finns inga
bestämmelser över hur detta skall hanteras för att alla skall kunna utnyttja lokalerna på bästa sätt.
Med grund i detta vore det önskvärt att se över den nuvarande situationen och då även täcka in vad
som behövs förbättras.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att kartlägga vad vi har för lokaler och utrustning, samt vem som har tillgång till dessa;
 att ta fram riktlinjer på hur förvaring hanteras på Teknologkårens centrala utskott med fokus
på långtidsförvaring kontra korttidsförvaring. I dessa riktlinjer bör framgå vilka rättigheter
och skyldigheter utskott har till denna förvaring.

6.2 Teknologkåren som fritidsgård
Bristen på studieplatser och umgängesutrymmen är något som återkommande indikerats av
Teknologkårens medlemmar. Teknologkårens större lokaler står till stor del outnyttjade under dagtid
vilket leder till ett mindre levande Kårhus. Lokalerna, främst men inte uteslutande Gasquesalen och
Cornelis, skulle kunna öppnas upp och förvandlas till bland annat just studieplatser eller
uppehållsrum. Att göra det vore dock en drastisk ändring jämfört med hur lokalerna används i dag.
Därför behövs det göras undersökningar rörande hur lokalerna kan, bör och önskas användas av såväl
gemene medlem som Teknologkårens funktionärer centralt. Detta har delvis gjorts lokal för lokal men
det har inte tittats på ur ett större perspektiv. Framförallt har det inte tittats på att skapa ett mer
attraktivt Kårhus med ”fritidsgårdsmiljö” som tänk. Exempel på hinder är hur hanteringen av säkerhet
och städning ska skötas. Exempel på möjligheter är att fler medlemmar får en direkt insyn i
Teknologkårens verksamhet.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för att nyttja kårens lokaler som
uppehållsrum, mötesplatser eller studieplatser.
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7. Doktorander
7.1 Doktoranders möjlighet till representation och att engagemang
I dagsläget finns det en sektion som är underrepresenterad och undangömd inom Teknologkåren, de
har dessutom upplevt organisatoriska svårigheter. Då ING-sektionen var i en viktig fråga under
verksamhetsplanen 15/16 bör doktorandfrågor få ta plats i årets verksamhetsplan. Dessutom ligger
det i Teknologkårens intresse att ta vara på alla sina medlemmar då detta ger en mer nyanserad och
bred organisation.
Nollningen fungerar som inkörsport för många studenter i studentlivet och efter det blir engagemang
inom Teknologkåren centralt och sektionerna ett naturligt steg. Doktorandernas deltagande i
Nollningen är mycket lågt, och därmed bör man hitta en alternativ inkörsport för att få fler
doktorander intresserade av Teknologkårens verksamhet. Vidare så arrangerar näringslivsutskottet
evenemang med teknologer i fokus, med få arbetsgivare som är intresserade av doktorander. På
samma sätt arrangerar fritidsutskottet få engagemang mot denna del av studenterna. Slutligen bedriver
utbildningsutskottet studiebevakning och stöd åt doktoranderna, något som är svårt i dagsläget då
man talar mycket lite om vilka problem som finns för doktoranderna.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda doktorandernas behov och önskemål utifrån alla aspekter av Teknologkårens
centrala verksamhet;
 att upprätta en stadig kontakt med doktoranderna och Dokt-sektionen inom hela
Teknologkåren;
 att underlätta samordning av doktorandernas representanter i frågor de själva driver.
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Motion angående ändring av
Ägardokument KFS
Bakgrund
Innan det nuvarande ägardokumentet togs fram 2013 fanns inga direkt direktiv. Därför
arbetade den förra arbetsgruppen från ett blankt papper. Det har under året framkommit
vissa brister i dokumentet
KFS styrelse har under ledning av sin nya ordförande Erik Larsson diskuterat fram ett
förnyat förslag på hur vårt förhållande till KFS bör vara. Här har man förenklat visionen och
tydliggjort målen med verksamheten. KFS styrelse anser att det nya dokumentet är mycket
tydligare att konkretisera för att KFS ska kunna arbeta strategiskt.
Dessutom har man flyttat beslut om ändrade öppettider från Kårstyrelsen till Kårordförande
och minskat vinstkravet från 4% till 2%.

Förslag
Därför yrkar styrelsen
att

anta Ägardokument för KFS enligt bilaga.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016

1 ( 1)

Policy för KFS
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy beskriver hur Teknologkåren ser på KFS och dess framtiden
från ett ägarperspektiv.

1.2

Syfte
Syftet med denna policy är att klargöra både Teknologkårens roll och
funktionen såsom ägare av 100 % av aktierna I KFS AB, och de
grundläggande krav och värderingar som Teknologkåren i sin egenskap
av ägare har rörande KFS långsiktiga verksamhet

1.3

Omfattning
Policyn omfattar Teknologkåren centrala organisation.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Ursprungligen antigen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Omarbetning faställd enligt beslut: FM4/2016

Ägardirektiv för KFS AB
KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv

2016-03-06
Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13
Axel Andersson Kårordförande 11/12
Sara Gunnarsson FM-ledamot 13
Jacob Adamowicz FM-ledamot 13

Klubbat av Teknologkåren vid LTH fullmäktige den 15 maj 2013.
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Ägardokument KFS
Inledning
Avsikten med detta dokument är att klargöra både TLTHs roll och funktion såsom ägare av
100% av aktierna i KFS AB, och de grundläggande krav och värderingar som TLTH i sin
egenskap av ägare har rörande KFS långsiktiga verksamhet.

Bakgrund
KFS i Lund AB startades 1970 som Kompendieförmedlingen och Sigmatryck, då av
Teknologsammanslutningen vid LTH som numera är känt som Teknologkåren. I början var
verksamheten helt inriktad på att framställa kompendier och böcker genom stencilering.
Sedan dess har mycket skett, bland annat köpte man upp en större maskinpark och gick över
till först Offset-teknik och sedemera till Print on Demand.
För att Teknologkåren som ägare av KFS AB ska ha inflytande i verksamheten väljer
Fullmäktige en representant från kåren (aktieägarrepresentant) att föra kårens talan på
bolagsstämman, välja styrelse och agera ägare i vissa frågor.
Universitetet tryckte en del avhandlingar och liknande hos KFS fram till 2002 då
Universitetet la all sin tryckverksamhet till det internt ägda Mediatryck bland annat beroende
på lagen om offentlig upphandling. Detta gjorde att företagets förutsättningar ändrades
drastiskt. Tyvärr blev omställningen för snabb och från 2002 till 2008 gjorde KFS väldigt
stora negativa resultat. 2008 var KFS väldigt nära en konkurs.
Fullmäktige beslutade 2008 att delegera alla frågor kring KFS till STLTH. Detta gjordes för
att man skulle vinna tid, skulle en avveckling bli nödvändig är det viktigt att beslutet inte
förhalas. I samband med detta valde fullmäktige att plocka bort de ägardirektiv som
fullmäktige hade till KFS.
I Teknologkårens balansräkning har man tidigare tagit upp KFS till ett värde av fem
miljoner kronor vilket bolaget inte var värt. 08/09 skrevs värdet ner till 100 000 kronor.
KFS AB sålde sin fastighet i början av våren 2009 och fick ett rejält tillskott av likvida medel,
tyvärr var KFS kraftigt belånat och större delen av köpeskillingen användes för att betala av
bolagets skulder till TLTH och banken.
KFS avyttrade sin tryckeriverksamhet till Wallin & Dalholm under sommaren 2009 och är
sedan dess en bokhandel med förlagsverksamhet avseende kompendier.
Våren 2013 ser KFS väldigt annorlunda ut jämfört med 2008, numera är det ett stabilt mer
renodlat företag som har en stabil omsättning och vinst. Ägaren (Kåren) såg därför en
vinning i att ha längre och större visionsmål för KFS och därmed återinfördes
ägardirektiven.

Ägarrollen
Aktiebolagslagen förutsätter att ägare, som ej är engagerade i ett bolags dagliga drift, i
princip utövar sitt ägarskap genom att utse en kompetent och duglig styrelse samt att tillse
att styrelsens ledamöter är väl förtrogna med ägarens mål och avsikter för bolagets
verksamhet samt med de ramar inom vilka man förväntar sig att bolaget skall agera och
utvecklas.
KFS styrelse utses av aktieägarrepresentanten på den årliga bolagsstämman efter beslut av
STLTH. Rekrytering av styrelseledamöter sköts av dotterbolaget i samråd med
aktieägarrepresentanten och TLTHs valberedning.
KFS styrelse skall innehålla minst fyra (4) stycken studentrepresentanter.
Studentrepresentanterna sitter på en mandatperiod som sammanfaller med KFS
verksamhetsår. Vid rekrytering av studentrepresentanter skall dessa poster utlysas via
TLTHs kanaler och alla Teknologkårens medlemmar ska ha möjlighet att kandidera.

Samarbete
Samarbete mellan TLTH och KFS uppmuntras. Gentemot KFS kunder skall ägarskapet
tydligt framgå. TLTH bistå KFS med marknadsföring. KFS skall kunna nyttja TLTHs
kontaktnät vid behov. KFS skall samråda med TLTH kring marknadsföringsinsatser som är
kopplade direkt till TLTHs egen verksamhet.”

Ekonomi
KFS långsiktiga mål skall vara att uppnå en rörelsemarginal på två (2) procent. Detta
vinstkrav syftar till att skapa förutsättningar för KFS att kontinuerligt utveckla
verksamheten och att långsiktigt driva verksamheten på ett hållbart och livskraftigt sätt.
Eventuell vinst som överstiger två (2) procent skall användas på så sätt att det åter kommer
LTHs studenter till godo. Dock skall KFS arbeta för att långsiktigt ha ett eget kapital
motsvarande halva den genomsnittliga årliga omsättningen, räknat på de tre senaste åren.
Eftersom verksamheten syftar till att på bästa möjliga sätt förse LTHs studenter med den
litteratur som behövs för studier på LTH, skall KFS drivas med ett stort fokus på
kostnadseffektivitet.

Beslutsordning
TLTHs styrelse och fullmäktige skall löpande ges den information som begärs.
Magnituden och karaktären av den information som begärs fastställs efter samråd med KFS
styrelse.
Minst en gång årligen – förslagsvis i samband med den årliga huvuddiskussionen kring KFS
– skall KFS ordförande, VD, styrelseledamöter och eventuella ytterligare externa
styrelseledamöter inbjudas att delta i Fullmäktigemöte.
I god tid före bolagsstämma i KFS – normalt i september – hanterar beslutsorganen inom
TLTH de nyckelfrågor, som bör beslutas om inför bolagsstämman, nämligen
•

Förändringar av fastställda långsiktiga mål med ägarskapet i KFS.

•

Kompletterande konstruktiva synpunkter på drift och utveckling inom KFS.

TLTH Kårordförandes yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS rörande:


Betydande förändringar i öppettider

TLTH Kårstyrelses yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS rörande:
•

Större förändringar i KFS verksamhet.

TLTH Fullmäktiges yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS avseende:
•

Nedläggning av butiker eller större verksamhetsområden

•

Vid uppstart av nya butiker

•

Avyttrande av verksamhet

Vision
KFS skall med god tillgänglighet och högkvalitativ service förse LTHs studenter med rätt
läromedel till bästa möjliga pris.

Mål
Följande mål skall betraktas som långsiktiga inriktningsmål. Det är bolagets styrelses ansvar
att bryta ner målen och att säkerställa det långsiktiga arbetet med att i största möjliga mån
uppnå dessa.






Tillgänglighet
o LTHs studenter ska ha tillgång till läromedel på det sätt de önskar
o LTHs studenter ska i kunna ta del av läromedel när de önskar
o Alla läromedel som krävs för studier på LTH ska finnas på KFS
Service
o Alla kunder ska uppleva att de är nöjda när de varit i kontakt med KFS
o Samtliga kunder ska uppleva att de får ett bra bemötande och den hjälp de
önskar gällande läromedel
o KFS kunder ska ha en positiv känsla kring KFS och dess varumärke
Bästa möjliga pris
o KFS priser på läromedel skall vara konkurrensmässigt prissatt i förhållande
till andra aktörer

FULMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Arvodering av UtbuO

Kårhuset Lund, 9 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Proposition angående arvodering av
Utbildningsutskottets Ordförande
Bakgrund
På förra styrelsemötet (S16, den 4 maj) diskuterades att arvodera Utbildningsutskottets
Ordförande, Alexander Pieta Theofanous (”Theo”), för det arbete han kommer göra under
överlämningen. Anledningen varandes att Theo ska som ideell överlämna till en heltidare i
och med Utbildningsutskottets nya struktur. Styrelsen valde efter diskussion att lyfta frågan
till Fullmäktige.
Därefter har jag pratat med sittande Vice Kårordförande med Utbildningsansvar, Filippa de
Laval, som också tycker att det är rimligt. Jag har även sagt det till Theo själv, som hävdar att
det inte behövs men inte kommer säga nej till arvodering.
Jag tycker att det är rimligt att vi arvodera för att visa vilka krav vi vill ställa på Theo. Såväl
uppåt och neråt i arbetstid och -insats.
Som det ser ut nu kommer Theo jobba heltid med sitt ex-jobb från och med måndagen den
16 juni.

Förslag
Således yrkar Styrelsen
att

Alexander Pieta Theofanous (890521-XXXX) arvoderas motsvarande
heltidararvode för en vecka under juni 2016 för överlämning.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Policy för likabehandling

Kårhuset Lund, 25 april 2016
Carolina Koronen, VKOs 15/16

Motion angående Policy för likabehandling
Bakgrund
Teknologkårens nuvarande likabehandlingspolicy är från 2011 och har under en tid varit i
behov av översyn, dels på grund av att den börjat få några år på nacken men också för att
den av många funktionärer upplevts som otydlig.
En arbetsgrupp har under våren jobbat med att ta fram ett förslag på en ny policy som på ett
tydligare och mer strukturerat sätt beskriver Teknologkårens värderingar och åtaganden
inom ämnet likabehandling. Vi hoppas det nya förslaget på policy ska vara lättare att förstå
och använda.
Processen för framtagandet av den nya policyn har innehållit både en diskussion i fullmäktige
och en remissrunda (se bilagor) till sektionsstyrelser, likabehandlingskollegiet, kårcentrala
utskott, kårstyrelse, heltidare och fullmäktigeledamöter. Förslaget kan därför även anses vara
välförankrat i organisationen.

Förslag
Vi yrkar därför på
att

uppdatera TLTHs Policy för likabehandling enligt det inskickade förslaget.

I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande 15/16
MICAELA BORTAS,
Kårstyrelsen 15/16
PATRIK GUSTAVSSON,
Ordförande V-sektionen 2016
RASHA EL-MANZALAWY,
Likabehandlingsombud D-sektionen 2016

Motion angående Policy för likabehandling
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Policy för likabehandling

Teknologkåren vid LTH

Policy för likabehandling
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy beskriver Teknologkårens ställningstaganden och åtaganden inom
likabehandling.

1.2

Syfte
Syftet med denna policy är dels att kommunicera de värderingar om likabehandling
som Teknologkårens verksamhet ska präglas av, och dels att ange en riktning för hur
Kårstyrelsen och andra funktionärer ska jobba utifrån värderingarna.

1.3

Omfattning
Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som sektionerna.
Benämningen Teknologkåren syftar på den centrala organisationen och sektionerna. För
punkter som gäller enbart sektioner eller central organisation har detta specificerats.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: ?
Ursprungligen antagen enligt beslut: FMx, 2011
Omarbetning färdigställd av: Carolina Koronen, VKOs 15/16
Fastställd omarbetning enligt beslut: FM6, 2016.

2

Vision och målsättningar
Ett av Teknologkårens grundläggande verksamhetsmål, hämtat ur Teknologkårens Måloch visionsdokument, är att
Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor.
Detta är det verksamhetsmål som främst ligger till grund för denna policy.
2.1

Målsättningar
 Teknologkårens organisation och verksamhet ska präglas av öppenhet och
jämlikhet.


Alla människor som berörs av Teknologkårens verksamhet ska bemötas med
respekt. Detta gäller såväl medlemmar, studenter och funktionärer som
besökare, hyresgäster, samarbetspartners eller andra personer som står i kontakt
med Teknologkåren.



Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att ta del av Teknologkårens
arrangemang, information, beslutsprocesser och gemenskap.



Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att engagera sig inom
Teknologkåren.
1

Policy för likabehandling


Teknologkåren vid LTH

Teknologkåren centralt ska representera alla studenter vid fakulteten likvärdigt.
Sektionerna ska representera alla studenter vid berörda utbildningsprogram
likvärdigt.

För sektionsverksamhet syftar lydelsen medlemmar ovan på medlemmar av den
aktuella sektionen.

3

Nolltolerans
Inom Teknologkårens verksamhet får det inte förkomma:


Att någon individ eller grupp utsätts för trakasserier eller andra kränkningar.



Att någon individ eller grupp behandlas annorlunda på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.



Att någon individ eller grupp behandlas annorlunda på grund av politiskt
uppfattning, socioekonomisk bakgrund eller studieresultat.



Att någon individ eller grupp behandlas annorlunda utifrån en förmodad
tillhörighet till någon av de ovan listade grupperna.

En händelse eller situation är att betrakta som kränkande om någon upplever den som
det.

4

Åtaganden
4.1

4.2

Förebyggande
 Teknologkåren ska aktivt verka för en öppen och inkluderande kultur i
organisationen.


Teknologkåren ska aktivt verka för att en diskussion om jämlikhet och lika
villkor regelbundet väcks bland medlemmar, och i synnerhet bland
funktionärer.



Funktionärer med ekonomiskt ansvar, ansvar över andra funktionärer eller
annat betydande inflytande över verksamheten ska genomgå relevant utbildning
med avseende på likabehandlingsaspekter av deras uppdrag. Teknologkåren
centralt ska erbjuda berörda funktionärer sådan utbildning.



Teknologkårens verksamhet ska i möjligaste mån planeras så att alla kan delta.

Reaktivt
 Funktionär inom Teknologkåren som får kännedom om händelser eller
förhållanden som strider mot denna policy ska vidta åtgärd skyndsamt. Om
funktionären saknar möjlighet eller befogenhet att vidta åtgärd ska händelser
eller missförhållanden rapporteras till Kårstyrelsen eller berörd
sektionsstyrelse.


Kårstyrelsen äger rätt att ställa in evenemang som strider mot eller riskerar att
strida mot denna policy. Sektionsstyrelse äger rätt att på samma grunder ställa
in evenemang på den egna sektionen.



Det beslutsorgan som valt en funktionär äger rätt att avsätta densamma om hen
agerar på ett sätt som strider mot denna policy.
2

Policy för likabehandling


Teknologkåren vid LTH

Kårstyrelsen ansvarar för att händelser på Teknologkåren centralt följs upp och
förebyggs i framtiden. Sektionsstyrelser har motsvarande ansvar på den egna
sektionen.

3

REMISS
Revidering av jämlikhetspolicyn

Kårhuset Lund, 5 april 2016
Carolina Koronen, Vice Kårordförande
15/16

Missiv till remiss: Revidering av
jämlikhetspolicyn
Mottagare: Fullmäktigeledamöter, Kårstyrelsen, Heltidare, Utskottsordföranden,
Ordförandekollegiet och Likabehandlingskollegiet.
Bakgrund
Teknologkårens nuvarande jämlikhetspolicy är från 2011 och har under en tid varit i behov av
översyn, dels på grund av att den börjat få några år på nacken men också för att den av många
funktionärer upplevts som otydlig. En arbetsgrupp jobbar därför under våren med att ta fram
en ny reviderad policy som på ett tydligare och mer strukturerat sätt beskriver Teknologkårens
värderingar och åtaganden inom ämnet likabehandling.
Eftersom policyn berör hela organisationen, centralt såväl som sektioner, är det viktigt att vi i
arbetsgruppen också får input från olika håll. Ett förslag till ny Policy för likabehandling
skickas därför härmed på remiss till ovan nämnda instanser. Utifrån de synpunkter som
kommer in via denna remissrunda kommer ett slutgiltigt förslag på ny policy skickas till
Fullmäktige i slutet av VT16.
Arbetsgruppen består av Carolina Koronen (Vice Kårordförande 15/16), Micaela Bortas
(Kårstyrelsen 15/16), Patrik Gustavsson (Sektionsordförande V-sektionen 2016) och Rasha
El-Manzalawy (Likabehandlingsombud D-sektionen 15/16).
Eventuella frågor till arbetsgruppen kan skickas till vkos@tlth.se.
Svara på remissen
Skicka in era synpunkter via svarformuläret nedan senast måndagen den 18/4 2016.
Sektionsordförande bör inhämta synpunkter från hela sina respektive sektionsstyrelser, men
det räcker med att inkomma med ett gemensamt svar. Detsamma gäller Kårstyrelsen.
Länk till svarsformulär: http://goo.gl/forms/7MSw67W1Lt
Förändringar
Förändringen i policyn är relativt omfattande; strukturen har gjorts om och flera punkter har
tillkommit. Större delen av innehållet i nuvarande policy har inkorporerats i det nya förslaget,
men ibland i en mer konkret eller mer generell formulering. Eftersom varken den nuvarande
policyn eller det nya förslaget är särskilt stora textmassor anser vi i arbetsgruppen att förslaget
kan läsas och jämföras mot liggande policy i sin helhet. Några förändringar som vi vill göra er
uppmärksamma på är dock:






Policyn byter namn från Jämlikhetspolicy till Policy för likabehandling.
Ett uttalat krav på utbildning till funktionärer med stort inflytande och/eller ansvar
har tillkommit.
Beskrivning av möjliga konsekvenser av brott mot policyn (under avsnittet Reaktivt)
har tillkommit. Befogenhet att ställa in verksamhet eller avsätta funktionärer regleras
egentligen av andra styrdokument men vi har valt att även skriva in det i policyn för
att göra det tydligt att organisationen kan och ska agera.
Lydelserna ”negativ särbehandling” och ”social särbehandling”, som antyder att
särbehandling av grupper och individer under vissa omständigheter är tillåtet, har

Underrubrik
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tagits bort. Arbetsgruppen anser att den nuvarande policyn är tydlig med att alla
medlemmar ska ha samma möjlighet att ta del av all verksamhet inom Teknologkåren.
Huruvida viss särbehandling skulle vara tillåtet eller inte har under våren varit uppe för
diskussion i Fullmäktige. Det skall dock sägas att Fullmäktige var splittrade i frågan.
Till sektionsstyrelserna
Arbetsgruppen känner till att många sektioner har egna kompletterande policyer om
likabehandling eller hänvisar till policyn i sina styrdokument. Vi ber er vara uppmärksamma på
detta när policyn ändras.
Till paragrafryttaren
Den uppmärksamme funktionären känner till att en mindre revidering av nuvarande
jämlikhetspolicy finns bland handlingarna till Fullmäktigemötet den 7/4. Den revideringen
berör i princip bara policyns utseende och formalia. Vi i arbetsgruppen för den mer
omfattande revideringen har utformat vårt förslag med hänsyn till dessa formaliamässiga
förändringar som troligtvis klubbas igenom under remisstiden.
Arbetsgruppen, genom

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16

Dokumentnamn
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REMISS
Förslag till ny Policy för likabehandling

Policy för likabehandling
Formalia
Sammanfattning
Denna policy beskriver Teknologkårens ställningstaganden och åtaganden inom
likabehandling.
Syfte
Syftet med denna policy är att dels att kommunicera de värderingar om likabehandling som
Teknologkårens verksamhet ska präglas av, och dels att ange en riktning för hur Kårstyrelsen
och andra funktionärer ska jobba utifrån värderingarna.
Omfattning
Policyn gäller hela Teknologkåren, såväl centralt som sektionerna.
Historik
Ursprungligen antagen 2011 nån gång.
Omarbetning antagen 2016 nån gång.

Vision och målsättningar
Ett av Teknologkårens grundläggande verksamhetsmål, hämtat ur Teknologkårens Mål- och
visionsdokument, är att
Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor.
Detta är det verksamhetsmål som främst ligger till grund för denna policy.
Målsättningar
- Teknologkårens organisation och verksamhet ska präglas av öppenhet och
jämlikhet.
- Alla människor som berörs av Teknologkårens verksamhet ska bemötas med
respekt. Detta gäller såväl medlemmar och funktionärer som besökare, hyresgäster,
samarbetspartners eller andra personer som står i kontakt med Teknologkåren.
- Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att ta del av Teknologkårens
arrangemang, information, beslutsprocesser och gemenskap.
- Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att engagera sig inom
Teknologkåren.
För sektionsverksamhet syftar lydelsen medlemmar ovan på medlemmar av den aktuella
sektionen.
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REMISS
Förslag till ny Policy för likabehandling

Nolltolerans
Inom Teknologkårens verksamhet får inte förkomma
-

-

Att någon individ eller grupp utsätts för trakasserier eller andra kränkingar.
Att någon individ eller grupp värderas annorlunda på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.
Att någon individ eller grupp värderas annorlunda på grund av politiskt uppfattning,
socioekonomisk bakgrund eller studieresultat.
Att någon individ eller grupp kategoriskt behandlas utifrån en förmodad
grupptillhörighet.

En händelse eller situation är att betrakta som kränkande om någon upplever den som det.

Åtaganden
Förebyggande
- Teknologkåren ska verka för en öppen och inkluderande kultur i organisationen.
- Teknologkåren ska verka för att en diskussion om jämlikhet och lika villkor
regelbundet väcks bland medlemmar, och i synnerhet bland funktionärer.
- Funktionärer med ekonomiskt ansvar, ansvar över andra funktionärer eller annat
betydande inflytande över verksamheten ska genomgå relevant utbildning med
avseende på likabehandlingsaspekter av deras uppdrag. Teknologkåren ska erbjuda
berörda funktionärer sådan utbildning.
- Teknologkårens verksamhet ska i möjligaste mån planeras så att alla kan delta.
Reaktivt
- Funktionär inom Teknologkåren som får kännedom om händelser eller förhållanden
som strider mot denna policy ska vidta åtgärd skyndsamt. Om funktionären saknar
möjlighet eller befogenhet att vidta åtgärd ska händelser eller missförhållanden
rapporteras till Kårstyrelsen eller berörd sektionsstyrelse.
- Kårstyrelsen äger rätt att ställa in evenemang som strider mot eller riskerar att strida
mot denna policy. Sektionsstyrelse äger rätt att på samma grunder ställa in
evenemang på den egna sektionen.
- Det beslutsorgan som valt en funktionär äger rätt att avsätta densamma om hen
agerar på ett sätt som strider mot denna policy.
- Kårstyrelsen ansvarar för att händelser följs upp och förebyggs i framtiden.
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Kårhuset Lund, 22 april 2016
Carolina Koronen, Vice Kårordförande 15/16

REMISSVAR, REMISSVARSSVAR OCH ÄNDRINGAR
Policy för likabehandling

#

Avsnitt

1 Förslaget som helhet
2 Förslaget som helhet

3 Förslaget som helhet

Synpunkt

Svar

Åtgärd

Snyggt! Men den följer inte grafiskt de
policys som antas på FM4 ;)
Tycker att förslaget som helhet har blivit
mycket tydligare i vad som gäller jämfört
mot den gamla policyn. Jag gillar framför
allt avsnittet om Åtagande där det nu är
tydligt uppradat åtgärder som kan och ska
göras i likabehandlingsarbetet.
Oklart vilken roll likabehandlingsombud
har i denna policy, där sektionsstyrelser är
de som ska fatta beslut om huruvida det
strider mot policyn eller inte, de flesta
likabehandlingsombud sitter ej med i
styrelsen. Är redan idag otydligt vilken roll
likabehandlingsombuden har jäntemot
både kåren och sektionen, det borde
förbättras!

Det löser vi nu.

Använt policy-mallen.

Hurra!

Ingen.

Anledningen till att det är styrelsen som
står med i denna policy och inte
likabehandlingsombuden är för att
styrelsen är ansvariga för sektioners
(respektive kårens) verksamhet. Det är
därför styrelsen som kan fatta den typ av
beslut som beskrivs. Det är dock fullt
möjligt, och förmodligen en bra idé, för
styrelser att använda sig av
likabehandlingsombud som rådgivare vid
besluten, men det är upp till varje enskilt
styrelse. Posten som
likabehandlingsombud eller motsvarande
skiljer sig också mycket från sektion till
sektion och det är därför svårt att beskriva
deras roll i denna policy. Om
likabehandlingsombudens roll gentemot
sektionen är otydlig uppmanar vi i
arbetsgruppen er till att ta upp detta för

Ingen.

Kårhuset Lund, 22 april 2016
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REMISSVAR, REMISSVARSSVAR OCH ÄNDRINGAR
Policy för likabehandling

diskussion på sektionen som att rollen kan
förtydligas.

4 Förslaget som helhet

5 Förslaget som helhet
6 Förslaget som helhet

Riktigt bra jobbat! Den nya policyn är
mer överskådlig och heltäckande än
gamla, vilket är viktigt för att den ska bli
användbar! Vissa förtydligande kan
behövas kring om det syftas på Kåren
centralt eller totalt, vilka befogenheter
Kåren centralt har på sektionerna och
vilket ansvar sektionerna har i relation till
Kåren centralt. Det kan vara bra att se
över så det inte blir några oklarheter i
framtiden!
Bör på flera ställen förtydligas om det är
kåren centralt, kåren som helhet eller
sektionerna som avses.
Schyssta bananer det här alltså

Tack! Självklart är det viktigt att detta blir
tydligt.

Gjort en genomgång av
förslaget och försökt
förtydliga detta. Har även
lagt till en förklaring till
benämningar under
"Omfattning".

Se svar 4.

Se svar 4.

Tack!

Ingen.
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REMISSVAR, REMISSVARSSVAR OCH ÄNDRINGAR
Policy för likabehandling

7 Förslaget som helhet

8 Förslaget som helhet

9 Förslaget som helhet
10 Formalia
11 Formalia

12 Formalia

Mycket bra och tydligt disposition. Det är
väldigt lätt att hitta specifika punkter.
Även valet av huvudrubrik är bra, det
täcker allt.
Kanske är "Proaktivt" och "Reaktivt" eller
"Förebyggande" och "Åtgärdande" bättre
än "Förebyggande" och "Reaktivt".
Annars är det ett bra förslag, bra jobbat!
Skitbra. KBK.
Syfte: "Syftet med denna policy är att dels
att kommunicera" - ett att för mycket.
Omfattning: "Policyn gäller hela
Teknologkåren, såväl centralt som
sektionerna." - lägg till "för hela
Teknologkåren"

Under historik kan man nog slopa
formuleringen "nån gång" efter årtalen
13 Vision och målsättningar Dessa punkter är mångt och mycket det
samma vad som står i Policy för Sociala
Aktiviteter. Borde vi ha dubletter av dessa
åsikter i två olika dokument, räcker det
kanske inte att det står på ett ställe? Ifall
bedömning görs att det inte är negativt att
återupprepa styrdokument på flera ställen,
borde de inte säga precis samma sak?

Tack!

Ingen.

Rimlig synpunkt. Efter diskussion tycker vi Ingen.
i arbetsgruppen dock att de aktuella
förslaget är de mest tydliga, trots att det
inte är lika snyggt.
Tack!
Ingen.
Väl korrläst!
Tagit bort ett "att".
Det finns många sätt att formulera detta.
Vi har valt den formulering som verkar
vara dominerande bland övriga TLTHpolicys med samma omfattning.

Ändrat till "Policyn omfattar
hela Teknologkårens
verksamhet, såväl centralt
som sektionerna."

Det kan man nog, ja. ;)

Kollat upp och korrigerat
historikavsnittet.
Ingen.

Det är sant att vi inte borde ha tvetydiga
styrdokument. Vi i arbetsgruppen håller
med om att det finns ett visst överlapp,
men så stort tycker vi nog inte att det är.
Policy för likabehandling omfattar heller
inte bara sociala aktiviteter utan hela
verksamheten. Vi tycker därför
målsättningarna hör hemma här och att
det vore en bättre lösning på överlappet att
se över policy för sociala aktiviteter då den
kan betraktas som en vidareutveckling av
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likabehandlingspolicyn.

14 Vision och målsättningar Jag vill gärna att ni lägger till att
Vi tycker det en bra idé att ha med den
Teknologkåren ska ha som målsättning att typen av mål. Vi tog oss dock lite kreativ
företräda samtliga medlemmar på samma frihet i formuleringen.
villkor/grund.

Lagt till målet
"Teknologkåren centralt ska
representera alla studenter
vid fakulteten likvärdigt.
Sektionerna ska representera
alla studenter vid berörda
utbildningsprogram
likvärdigt".

15 Vision och målsättningar Andra punkten under målsättningar
tycker jag inte berör studenter som inte är
medlemmar tillräckligt. Visst är det "andra
personer..." men tycker man kan skriva in
"studenter" eller "teknologer" eller nåt
16 Vision och målsättningar Addera mångfald till målsättningar!
"Teknologkårens organisation och
verksamhet ska präglas av öppenhet,
jämlikhet och mångfald" exempelvis

Rimligt.

Lagt till "studenter".

Arbetsgruppen diskuterade detta men vår
tolkning av ordet "mångfald" är att det
snarare är ett resultat av öppenhet och
jämlikhet än något som kompletterar
denna lydelse. Vi tycker att ordet är

Ingen.
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betydligt svårare att tolka och därmed att
jobba med och valde därför att behålla den
ursprungliga lydelsen.

17 Nolltolerans

Hej! Jag har en fundering/fråga angående
stycket "Att någon individ eller grupp
kategoriskt behandlas utifrån en
förmodad grupptillhörighet." Detta
kommer det då vara nolltolerans mot och
jag undrar hur brett detta är och om
formuleringen kanske kan stoppa för
mycket verksamhet? Tänk om jag som
studierådsordförande vill bjuda in alla
ettor till studiekvällar och inte har
ekonomin för att låta ALLA få gratis mat
men vill ge ettor det. Då behandlar jag
ettorna efter deras grupptillhörighet. Är
det detta man vill få fram? Annars tror jag
det borde förtydligas lite eller att det finns
med en klasul.

Det vi i arbetsgruppen ämnar att syfta på
är grupptillhörighet till någon av de ovan
nämnda grupperna. Vi håller med om att
detta kan förtydligas.

Förtydligar
grupptillhörighet.

REMISSVAR, REMISSVARSSVAR OCH ÄNDRINGAR
Policy för likabehandling

18 Nolltolerans

Finns det inte företagsevent osv. där
kåren, direkt eller indirekt, värderar
personer olika utifrån studieresultat
(betyg)?

19 Nolltolerans

Är inte meningsbyggnaden lite konstig:
"Inom Teknologkårens verksamhet får
inte förkomma att någon...". Kanske ska
vara: "Inom Teknologkårens verksamhet
får det inte förkomma att någon..."
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Det har varit vår intention att förtydliga
vad som gäller kring att använda
studieresultat som skiljefaktor vid t.ex.
populära näringlivsevenemang då vi
upplevde detta som otydligt i den förra
policyn. Vi har valt att i det nya förslaget
inte acceptera att medlemmar med bättre
studieresultat (eller sämre heller, för den
delen) premieras i kårens verksamhet
eftersom vi inte tycker att det är en
värdering av medlemmar som Kåren bör
göra. Arbetsgruppen ser andra möjligheter
att välja ut deltagare till konkurrensutsatta
event, till exempel lottning,
motivationsbrev och/eller cv. Detta är
något vi uppmanar kårens näringslivsben
att diskutera.
Det är en mer tillgänglig formulering, ja.

Ingen.

Lägger till ett "det".

REMISSVAR, REMISSVARSSVAR OCH ÄNDRINGAR
Policy för likabehandling

20 Nolltolerans

21 Nolltolerans
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Mer en fråga än en synpunkt. Som jag
Vi håller med men anser att detta redan
läser nolltoleransavsnittet just nu finns det täcks av Teknologkårens policy för
inte något som talar emot diskriminering
internatonalisering.
baserat på vilket språk man talar. Dvs. det
kommer finnas ett tydligt
informationsövertag för alla
svensktalande studerande vid LTH. Det
är en väldigt liten del som inte talar
svenska som studerar hos oss, men med
det sagt så utelämnar vi dem som grupp
då det inte finns information tillgänglig.
Så är detta relevant?
Problemet som skapas är att all; eller all
relevant, information kommer behöva
vara på engelska också. Det kanske inte är
ett problem som bör regleras här heller,
utan istället i en informationsriktlinje.
Över väg gärna att skriva till att vi inte ska
diskriminera baserat på förståelse för
språk.
Orden värdera och behandla har för
Vi i arbetsgruppen håller med. "Behandla"
många ganska olika innebörd där värdera är en formulering som är tydligare och
är betydligt starkare än behandla. Värdera lättare att jobba utifrån.
är ett väldigt starkt ord i detta
sammanhang och även svårt att veta hur
personer värderar saker.

Ingen.

Ändrar "värderar" till
"behandlar".
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22 Nolltolerans

23 Nolltolerans
24 Nolltolerans

25 Nolltolerans

"att någon individ eller grupp kategoriskt
behandlas utifrån en förmodad
grupptillhörighet" är en lustig formulering
och förstår inte riktigt problemet man vill
undvika som inte ryms i någon av de
andra punkterna. Kan man lägga till "
värderas eller behandlas annorlunda" i
punkt två istället eller omformulera
punkten så den blir tydligare.
Tycker förslaget känns bra och ställer mig
bakom det!
När det gäller politiskt uppfattning: Jag
anser att det inte behöver vara fel att en
person effektivt blir exkluderad om
dennes politiska uppfattning krockar med
sektionens grundläggande värderingar.

Det står under förslaget i "Nolltolerans"
att ingen får särbehandlas pga
studieresultat. Står även i missiv att
stycket om att positiv särbehandling är
okej har tagits bort. Vi på I-sektionen
följer inte detta i nuläget, detta då positiv
särbehandling pga studieresultat sker

Se svar 17 och 21. Vi vill dock ha kvar
Se 17 och 21.
punkten om förmodad grupptillhörighet så
vi anser att den behövs och kompletterar
övriga punkter.

Hurra va bra!

Ingen.

Vi förstår vad du menar, men rent
Ingen.
principiellt tycker vi i arbetsgruppen att det
är tillåtet att ha extrema politiska
uppfattningar så länge man inte agerar på
ett sätt som strider mot andra delar av
denna policy eller mot Teknologkårens
övriga styrdokument. En person med
åsikter som inte är i linje med
Teknologkårens kommer ha svårt att få
gehör för dessa men då är "exkluderingen"
riktad mot åsikten och inte mot personen.
Se svar 18.
Se svar 18.
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26 Åtaganden
27 Åtaganden

systematiskt (bland annat som en del i
urvalsprocessen till populära företagsresor
etc). Hur ställer ni er till det? Är det
meningen att detta inte ska få
förekomma? Varför? Vi har inte
diskuterat detta supermycket men i
nuläget sker det frekvent och det är ingen
som ifrågasätter det.
Jag tycker att ordet "aktivt" skulle ge mer
tyngd till "Teknologkåren ska verka"meningarna.
Hela "Reaktivt"-avsnittet blir jäkligt fishy.
Ska man inte rapportera om någon strider
mot andra policyer? För det är det som
insinueras i första punkten, att denna
policy är viktigare än andra. Får inte
Styrelsen vidta åtgärder om andra policyer
bryts? Har man inte rätt att avsätta om en
funktionär bryter mot andra policyer?
Hela avsnittet visar på att denna policy är
viktigare att följa än andra, och ett sådant
förhållningssätt tycker jag inte vi bör ha.
Förstår hur ni tänker, men jag tycker inte
det hör hemma här.

Vi håller med.

Lagt till "aktivt".

Vi har fått både positiv och negativ
Ingen.
respons på detta avsnitt. Nackdelen är som
du säger att det inte egentligen hör hemma
här. Fördelarna är att det ger tydlighet och
trygghet för gemene funktionär och att det
ger större (uppfattad) tyngd till policyn. Ja,
styrelsen har samma befogenheter för
andra policys; men ja, vi anser att denna
policy är viktigare att följa än många andra.
Mot bakgrund av de fördelar vi ser har vi
valt att ha kvar avsnittet.
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28 Åtaganden

29 Åtaganden

30 Åtaganden

31 Åtaganden

Mycket av verksamheten bedrivs ute på
sektionerna, och troligtvis kommer stor
del av åtgärderna vidtas där. Tröskeln är
också lägre för många att rapportera till
sektionen än kårstyrelsen. Kanske borde
sektionen vara skyldig att i sin tur
rapportera händelser (varje gång,
månadsvis, det viktigaste, årsvis eller på
annat sätt) upp vidare till kårstyrelsen för
att denna ska kunna följa upp och
förebygga, eller på annat sätt föra vidare
information.
Under reaktivt - förtydliga gärna vilken
roll sektionerna har i förhållande till
Kåren centralt. Framförallt sista punkten
om att Kårstyrelsen ansvarar för
uppföljning är något som även
sektionerna bör göra, och då hade det
varit bra att det står klart och tydligt!
Tycker det är bra med en utbildning men
man bör vid planeringen av denna tänka
på att det för nytillträdda funktionärer
redan är mycket uppstartsstartsarbete i
början av året och jobba för att inte öka
denna mer än nödvändigt.
Positivt att kunna luta sig mot denna
policy vid avsättande av person eller
inställande av evenemang

Vi håller med om att tröskeln är lägre till
sektionsstyrelsen. Enligt första punkten
ska funktionärer vända sig dit för berörd
sektion. Sektionsstyrelsen har större
möjlighet att följa upp och förebygga på
sektionsnivå och arbetsgruppen inser att
ansvaret kanske därför borde ligga där.

Sektionsstyrelsens ansvar
för uppföljning skrivs in i
den sista punkten.

Se svar 4 och 29

Se svar 4 och 29

Självklart bör man tänka på detta vid
planeringen. Detta litar vi på att
funktionärer gör.

Ingen.

Brabra.

Ingen.
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32 Åtaganden

Vill omformulera punkt två på
Förebyggande till "Teknologkåren ska
verka för regelbunden och aktuell
diskussion om jämlikhet och lika villkor i
organisationen och bland medlemmar,
och i synnerhet bland funktionärer.

33 Åtaganden

Att teknologkåren ska erbjuda relevant
utbildning hade jag gärna fått ändrat till
"teknologkåren centralt" för att undvika
missförstånd. Då är det tydligt att det är
kåren centralt och inte sektionerna som
måste erbjuda sådan utbildning
Jättebra med Nolltolerans: "En händelse
eller situation är att betrakta som
kränkande om någon upplever den som
det."

34 Annan synpunkt

Sammanfattningsvis tolkar vi
förändringsförslaget som att man vill lägga
till ordet "aktuell". Arbetsgruppen tycker
att ordet är överflödigt och riskerar att
snarare att göra lydelsen svårare att tolka
och väljer därför att ha kvar den
ursprungliga lydelsen.
Rimligt.

Ingen.

Tack!

Ingen.

Lagt till "centralt".

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionsvar: Motion angående Policy för likabehandling

Kårhuset Lund, 9 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Motionsvar till Motion angående Policy för
likabehandling
Bakgrund
Till att börja med vill Kårstyrelsen uppmärksamma den mycket goda förankringsprocess som
motionären har företagit sig. Kårstyrelsen uppmanar andra att följa detta goda exempel.
Specifikt uppskattar styrelsen att se det förteckning av remissvar som finns bifogad.
Överlag anser Kårstyrelsen att det är ett mycket bra förslag men har några förbättringar som
vi yrkar på.
Studieresultat och politisk uppfattning
Under stycket 3 Nolltolerans finns stycket:
Att någon individ eller grupp behandlas annorlunda på grund av politiskt uppfattning,
socioekonomisk bakgrund eller studieresultat.
Andemeningen med stycket står styrelsen bakom men vi ser problem med att lägga in
studieresultat och politisk uppfattning under nolltolerans.
I dagsläget finns det många evenemang, framförallt inom Näringslivsbenet, som använder sig
av betyg som en del av utsållningsprocessen, framförallt på sektionsnivå. Detta då det
efterfrågas av våra samarbetspartners. Genom att skriva in detta som en nolltolerans anser
styrelsen att vi detaljstyr verksamheten för mycket. Dessutom anser inte styrelsen att det är
direkt oönskvärt att göra en sådan sållning. Utöver det används även studieresultat vid
stipendier som vissa sektioner delar ut, något som inte hade varit möjligt med föreslagna
nolltolerans.
Politisk uppfattning anser vi också stå något i strid med rådande praxis. Vi förstår vad
motionären vill ha ut av att skriva med det i policyn, men konsekvenserna blir i många fall
felaktiga. Det skulle med en sådan lydelse exempelvis inte vara möjligt för oss att neka
utskick eller marknadsföring för politiska partier – något som vi i dagsläget gör med
hänvisning till att vi dels inte anser att högskolan ska vara en partipolitisk plattform
(SOUP:en), dels att vi vill behålla vår neutralitet.
Värdegrund
Risken med dessa nolltoleranser är att vi kommer vara tvungna att tillåta sådana värderingar
och åsikter som strider mot vår fundamentala värdegrund. I dagsläget finns denna
värdegrund inte formulerad, utan är osagd, däremot fortlöper ett arbete just nu med att ta
fram sagda värdegrund.
För att undvika ett scenario där vi tvingas frångå vår värdegrund vill vi i slutet på stycket 3
Nolltolerans lägga till följande mening: ”Dessa principer om nolltolerans står inte i strid mot
Teknologkårens fundamentala värdegrund.”
Planering och utförande
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Kårhuset Lund, 9 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Slutligen anser vi att Teknologkårens verksamhet inte bara ska planeras så att alla kan delta
utan även genomföras på sådant vis.

Förslag
Därför yrkar styrelsen
att

under Nolltolerans stryka ”studieresultat”.

att

under Nolltolerans stryka ”politisk uppfattning”.

att

under Nolltolernas flytta socioekonomisk bakgrund” till andra punkten
och stryka tredje punkten.

att

under Nolltolerans avsluta med
“Dessa principer om nolltolerans står inte i strid mot Teknologkårens
fundamentala värdegrund.”.

att

under 4.1 sista punkten efter ”…i möjligaste mån planeras…” lägga till
”…och genomföras…”

att

i övrigt bifalla motionen.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Ändringar i K-sektionens stadgar 2016-05-02

Följande ändringar är gjorda i K-sektionens stadgar sedan Fullmäktiges senaste stadfästande 2015-02-03.








Kapitel 4 Sektionsmöte, §4:1:2 Beslutsmässighet
Kapitel 4 Sektionsmöte, §4:2 Ordinarie Sektionsmöte
Kapitel 6 Styrelse, §6:4 Åliggande
Kapitel 7 Utskott, §7:1 Definition
Kapitel 8 Inspector, §8:4 Val
Kapitel 9 Revision, §9:1:2 Åliggande
Kapitel 10 Stadgarna, §10:3 Ändring

Kapitel 4, Sektionsmöte
Ändrat från

§4:1:2 Beslutmässighet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 20
stycken.

till

§4:1:2 Beslutmässighet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 30
stycken.

Kapitel 4, Sektionsmöte
Ändrat från

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte
§4:2:1 Tidpunkt

Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall två ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte i läsperiod
VT 2 och ett Höstterminsmöte i läsperiod HT 2.

§4:2:2 Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av
Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton
läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till
Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte
hållas, under tentamensperiod eller ferier.
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte
skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan
mötet.

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:

§4:2:4 Höstterminsmöte



Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.



Resultatdisposition.



Revisorernas berättelse för samma tid.



Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.



Val av delar av Valberedning.



Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:


Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.



Val av Styrelse.



Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.



Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.



Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.



Val av Revisorer



Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.

till

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte
§4:2:1 Tidpunkt

Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall tre ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett i läsperiod 1, ett i läsperiod
2 och ett i läsperiod 4.

§4:2:2 Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av
Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton
läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till
Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte
hållas, under tentamensperiod eller ferier.
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte
skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan
mötet.

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:

§4:2:4 Höstterminsmöte 1



Val av Valberedning.



Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.



Resultatdisposition.



Revisorernas berättelse för samma tid.



Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.



Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller
medlems önskan enligt §4:1:3.

Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då skall
följande ärenden tas upp:


§4:2:5 Höstterminsmöte 2

Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller
medlems önskan enligt §4:1:3.

Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall
endast följande ärenden tas upp:


Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.



Val av Styrelse.



Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.



Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.



Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.



Val av Revisorer.

Kapitel 6, Styrelse
Ändrat från
§6:4 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
 Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens
verksamhet.
 Tillsammans med Sektionens Talman förbereda
och genomföra Sektionsmöten.
 Verkställa och övervaka genomförandet av
Sektionsmötets beslut.
 Tillse att gällande Stadgar och förordningar för
Sektionen efterlevs.
 Ansvara för Sektionens medel.
 Till Höstterminsmöte framlägga förslag till
rambudget.
 Bereda inkomna förslag, handha Sektionens
korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
 Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och övriga handlingar Revisorerna
önskar ta del av.
 I september månad ur varje årskurs välja två
kursutvärderare.
 Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet.


I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja
dess utveckling.

till

§6:4 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
 Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens
verksamhet.
 Tillsammans med Sektionens Talman förbereda
och genomföra Sektionsmöten.
 Verkställa och övervaka genomförandet av
Sektionsmötets beslut.
 Tillse att gällande Stadgar och förordningar för
Sektionen efterlevs.

 Ansvara för Sektionens medel.
 Till Höstterminsmöte 2 framlägga förslag till
rambudget till nästkommande verksamhetsår.
 Bereda inkomna förslag, handha Sektionens
korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
 Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar
ta del av.
 I september månad ur varje årskurs välja två
kursutvärderare.
 Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet.
 I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja
dessutveckling.

Kapitel 7, Utskott
Ändrat från

§7:1 Definition

Sektionens utskott är följande:














Allmänna Utskottet, AU
Idrottsutskottet, IdrU
Industrikontaktgruppen, IKG
Informationsutskottet, InfU
Kommando Gul, KG
Kulturutskottet, KU
Källarmästeriet, KM
Medaljkommittén
Phøset
Sexmästeriet, 6M
Studierådet, SrBK
Universitetskontaktgruppen, UKG
Valberedningen

till

§7:1 Definition

Sektionens utskott är följande:













Idrottsutskottet, IdrU
Industrikontaktgruppen, IKG
Informationsutskottet, InfU
Kommando Gul, KG
Kulturutskottet, KU
Källarmästeriet, KM
Medaljkommittén
Phøset
Sexmästeriet, 6M
Studierådet, SrBK
Universitetskontaktgruppen, UKG
Valberedningen

Kapitel 8, Inspector
Ändrat från

§8:4 Val

Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte för en tid av
två år. Inspectorn skall väljas ur K-Sektionens
lärarkollegium. Inspectorn kan endast sitta två mandattider i
följd.

till

§8:4 Val

Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte 2 för en tid
av två år. Inspectorn skall väljas ur K-Sektionens
lärarkollegium. Inspectorn kan endast sitta två mandattider i
följd.

Kapitel 9, Revision
Ändra från

§9:1:2 Åligganden

Det åligger revisorerna att:







Granska Sektionens böcker och räkenskaper.
Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens protokoll.
Kontrollera verkställd inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
Tillse huruvida Sektionens organisation av och
kontroll över bokföringen är tillfredsställande.
Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet till
Styrelsen inlämna revisionsberättelse.
Till Terminsmötena inlämna förslag till erforderliga
ändringar av Sektionens Stadgar och Reglemente.

till

§9:1:2 Åligganden

Det åligger revisorerna att:







Granska Sektionens böcker och räkenskaper.
Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens protokoll.
Kontrollera verkställd inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
Tillse huruvida Sektionens organisation av och
kontroll över bokföringen är tillfredsställande.
Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet till
Styrelsen inlämna revisionsberättelse.
Till Sektionsmötena inlämna förslag till erforderliga
ändringar av Sektionens Stadgar och Reglemente.

Kapitel 10, Stadgarna
Ändrat från

§10:3 Ändring

Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
varav minst ett ska vara ordinarie.

till

§10:3 Ändring

Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
under två på varandra följande terminer, varav minst
ett ska vara ordinarie.

Stadgar
Kemi- och
Biotekniksektionen

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Stadgar för
Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska
Högskola
De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den 7 december 1965.
Denna version av Stadgarna godkändes på Höstterminsmötet 2015 och fastställdes av Teknologkårens
Fullmäktige den 3 februari 2016.
Sedan fastställandet är ändringar tagna i följande paragrafer:
Datum
möte
Paragraf
18/11
Höstterminsmötet 2015
§ 2:1 (har godkänts)
19/2
Extrainsatt möte 2016
§ 7:1, 4:1:2, 4:2, 6:4, 8:4, 9:1:2, 10:3
De reviderade Stadgarna fastställdes i Teknologkårens Fullmäktige den XX XX
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I
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§4:1:4
Kapitel 12,13, 14
§4:2:3
§4:1:3
§4:2:4
§4:1:3
§5:6
Kapitel 12
§6:3:5
Kapitel 12,13, 14
§12:1
§5:2
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Kapitel 1
Sektionen
§1:1 Namn

Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen
(K-Sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola (TLTH).

§1:2 Syfte

Sektionens syfte är att bland medlemmarna alstra
och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja
deras studier och utbildning, att tillvarata deras
gemensamma intressen, samt vad därmed äger
sammanhang.

§1:3 Skyddshelgon

Sektionens skyddshelgon är Miraculix.

§1:4 Sektionsfärg

Sektionens färg är gul.

§1:5 Sektionssymbol

Sektionens symbol är ett gotiskt K, ( ).
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Kapitel 2
Medlemmar
§2:1 Ordinarie medlemmar

Ordinarie medlem är endast varje, vid
civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik,
civilingenjörsprogrammet i Bioteknik,
Masterprogrammet Biotechnology, Masterprogrammet
Food Technology and Nutrition, masterprogrammet
Food innovation and Product Design samt
livsmedelsteknisk högskoleutbildning inskriven,
studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH.

§2:1:1 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§2:1:2 Rättigheter

Medlem äger rätt:


Att med en röst deltaga i de val av funktionärer
och representanter som företräder Sektionen.



Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt
vid Sektionsmöte.



Att upptaga ärenden till Sektions- och
Styrelsemöten enligt föreskrivna regler.



Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.



Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.



Att ställa upp som valbar person vid
funktionärs- och representantval inom sektion
och kår.



Att om så önskas uttrycka missnöje kring
Sektionens verksamhet, detta skall i så fall
skriftligen meddelas Revisorerna enligt §3:6.
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§2:2 Hedersmedlemmar

Till Hedersmedlem inom K-Sektionen kan person
som i hög grad har främjat K-Sektionens verksamhet
väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie
Sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna
röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av
Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst
15 medlemmar. Faller förslaget införes varken
förslag eller beslut i protokollet.

§2:2:1 Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens
Stadgar och Reglemente.

§2:2:2 Rättigheter

Hedersmedlem äger rätt:


Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid
Sektionsmöte.



Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.



Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.
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Kapitel 3
Organisation
§3:1 Relation till TLTH

Sektionen är en del av TLTH och följer därför dess
stadgar och reglemete. Samarbete och god kontankt
med TLTH och dess övriga sektioner uppmuntras.

§3:2 Firma

Sektionens firma tecknas av Ordförande,
Skattmästare samt Vice Ordförande. Firman tecknas
av minst två av de tre ovan nämnda personerna i
förening.

§3:3 Myndigheter

Sektionens verksamhet utövas genom:


Sektionsmöte



Funktionärer



Styrelse



Utskott



Inspector



Revisorer



Övriga organ och grupper som Sektionsmötet
eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta.

§3:4 Högsta beslutande myndighet

Sektionsmötet utgör Sektionens högsta
beslutande myndighet.

§3:5 Högsta verkställande myndighet

Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande
myndighet.

§3:6 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är från
den 1 januari till 31 december.

§3:7 Missnöje

Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka
missnöje, skall denne skriftligen meddela Revisorerna
detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra
Sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som
skall vidtagas. Vid sådant Sektionsmöte ledes
förhandlingarna av Revisorerna.
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Kapitel 4
Sektionsmöte
§4:1 Besluts- och Mötesordning
§4:1:1 Rösträtt

Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie
medlemmar.

§4:1:2 Beslutsmässighet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 30
stycken.

§4:1:3 Motioner

Varje medlem äger rätt att ta upp ärende på
Sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit
till Sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan
Sektionsmötet för att komma upp på dagordningen.
I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under
tentamensperioder och ferier.

§4:1:4 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer
samt protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14.

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte
§4:2:1 Tidpunkt

Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall tre ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett i läsperiod 1, ett i läsperiod
2 och ett i läsperiod 4.

§4:2:2 Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av
Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton
läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till
Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte
hållas, under tentamensperiod eller ferier.
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte
skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan
mötet.

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:


Val av Valberedning.



Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.



Resultatdisposition.



Revisorernas berättelse för samma tid.



Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.
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§4:2:4 Höstterminsmöte 1

Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då skall
följande ärenden tas upp:


§4:2:5 Höstterminsmöte 2

§4:3 Extra Sektionsmöte

Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller
medlems önskan enligt §4:1:3.

Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller
medlems önskan enligt §4:1:3.

Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall
endast följande ärenden tas upp:


Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.



Val av Styrelse.



Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.



Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.



Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.



Val av Revisorer.

Extra Sektionsmöte skall hållas då antingen:
 Sektionens Styrelse finner så nödvändigt.


Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.



Minst 25 medlemmar hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.

Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att
anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden
mellan två på varandra följande Sektionsmöten vara
minst trettio dagar.
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Kapitel 5
Funktionärer
§5:1 Definition

Med funktionär avses alla personer som har
förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt gällande
Stadgar och Reglemente.

§5:2 Medlemskapskrav

Funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är
skyldig att under sin mandattid vara medlem av
Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan Styrelseeller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav.

§5:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:


Följa gällande Stadgar och Reglemente.



Efter mandattidens slut inlämna förslag till
revidering av Reglementet till Styrelsen.



Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens
bästa.



Att i största möjliga mån närvara vid
Sektionens Sektionsmöte.

§5:4 Mandatperiod

Funktionärernas mandatperiod är från den 1 januari
till 31 december, om ej annat föreskrivs i Stadgar
eller Reglemente.

§5:5 Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas.
Vid behov utfärdar Styrelsen erforderliga
instruktioner.

§5:6 Val

Funktionär väljs enligt föreskrifterna i kapitel 12.

§5:7 Avsättande

Funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- som
Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot,
Revisor och Inspector kan bara genomföras av
Sektionsmötet. Om funktionären så önskar kan
avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till
Sektionsmöte.

§5:8 Avsägelser

Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av
Styrelse, Revisor och Inspector kan bara behandlas
av Sektionsmötet.
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Kapitel 6
Styrelse
§6:1 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare,
Skattmästare, Vice Ordförande,
Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare,
IKG-Ordförande, Øverphøs samt
Aktivitetsordförande.

§6:2 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ
och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§6:3 Styrelsemöte
§6:3:1 Beslutsmässighet

Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller
Ordförandens röst avgörandet.

§6:3:2 Tidpunkt

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionens
Ordförande samt då Sektionens Revisorer eller
någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska
hållas minst tre gånger per termin. Vid Styrelsemöte
skall protokoll föras.

§6:3:3 Utlysande

Kallelse till Styrelsemöte och föredragningslista skall
senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Styrelsens ledamöter samt Revisorer, Inspector och
TLTH. Kallelsen skall anslås på lämpligt sätt synligt
för medlemmarna.

§6:3:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Styrelsens sammanträde
tillkommer Inspector, Kårordförande,
sektionskontakter från TLTH, Sektionens
medlemmar samt de Styrelsen finner lämpliga.

§6:3:5 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val,
mötesprocedurer samt protokoll återfinns i
Kapitel 12, 13 samt 14.

§6:4 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
 Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens
verksamhet.
 Tillsammans med Sektionens Talman förbereda
och genomföra Sektionsmöten.
 Verkställa och övervaka genomförandet av
Sektionsmötets beslut.
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 Tillse att gällande Stadgar och förordningar för
Sektionen efterlevs.
 Ansvara för Sektionens medel.
 Till Höstterminsmöte 2 framlägga förslag till
rambudget till nästkommande verksamhetsår.
 Bereda inkomna förslag, handha Sektionens
korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
 Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar
ta del av.
 I september månad ur varje årskurs välja två
kursutvärderare.
 Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet.
 I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja
dess utveckling.

§6:5 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
som fattats i Styrelsen är solidariskt ansvarig för
detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid
beslut är solidariskt ansvarig om denne inte
reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde.

§6:6 Mandatperiod för IKG-Ordförande IKG-Ordförande har en förlängd mandattid, från
första januari till sista februari året därpå. De två sista
månaderna av mandattiden har avgående IKGOrdförande inget mandat i Styrelsen utöver vanlig
sektionsmedlems rättigheter.
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Kapitel 7
Utskott
§7:1 Definition

Sektionens utskott är följande:
 Idrottsutskottet, IdrU
 Industrikontaktgruppen, IKG
 Informationsutskottet, InfU
 Kommando Gul, KG
 Kulturutskottet, KU
 Källarmästeriet, KM
 Medaljkommittén
 Phøset
 Sexmästeriet, 6M
 Studierådet, SrBK
 Universitetskontaktgruppen, UKG
 Valberedningen

§7:2 Uppgift

Utskotten ansvarar för att driva verksamhet och
tillgodose medlemmarnas intressen inom respektive
verksamhetsområde enligt Reglementets kapitel 3,
samt att verkställa av Styrelsen och Sektionsmötet
ålagda uppgifter. Utskotten bör delta i de kollegier
och forum för erfarenhetsutbyte som finns
tillgängliga.

§7:3 Befogenhet

Inom respektive verksamhetsområde äger utskott
rätt att fatta och verkställa beslut, då Styrelse eller
Sektionsmöte ej annorlunda beslutar.

§7:4 Ansvar

Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin
verksamhet utom Medaljkommittén och
Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet.

§7:5 Sammansättning

Utskotten har av Sektionsmötet utsedda
utskottschefer och ekonomiansvariga. Om utskottet
saknar en funktionärspost med ekonomiskt ansvar
skall en sådan utses inom utskottet. Utskottens
övriga sammansättning beskrivs för respektive
utskott i Reglementet kapitel 3.
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§7:6 Särskilda regler för Studierådet
§7:6:1 Besluts- och mötesordning
§7:6:1:1 Beslutsmässighet

Studierådet är beslutsmässigt om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
fäller Studierådsordförandens röst avgörandet.

§7:6:1:2 Sammanträde

Studierådet sammanträder på kallelse av
Studierådsordförande samt då någon av ledamöterna,
eller Styrelsen så kräver. Sammanträde skall
hållas minst tre gånger per termin. Vid sammanträde
skall protokoll föras. Protokollet skall anslås.

§7:6:1:3 Utlysande av möte

Kallelse till Studierådsmöte och föredragningslista
skall senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Studierådets ledamöter samt Revisorer.
Kallelsen skall anslås på SrBK:s anslagstavla.

§7:6:1:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde
tillkommer Inspector, Vice Kårordförande,
Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet
finner lämpliga.
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Kapitel 8
Inspector
§8:1 Åligganden

Sektionens verksamhet står under överinseende av
en Inspector. Inspector skall ägna uppmärksamhet
åt och stödja Sektionens verksamhet, samt vad
därmed äger sammanhang. Det åligger Inspector att
hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.

§8:2 Arkivlitern

Inspector förvarar arkivlitern i en adiabatisk,
isoterm, isobar, isokor och isograv garderob mellan
två på varandra följande kalibreringar.

§8:3 Rättigheter

Inspector äger rätt:
 Att övervara samtliga Sektionens myndigheters
sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt.
 Att erhålla samtliga handlingar rörande Sektionens
myndigheters sammanträden.
 Att ta del av Sektionens protokoll och övriga
handlingar, samt att i övrigt bli informerad om
Sektionens verksamhet.
 Att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
 Att erhålla anmodan till Sektionens arrangemang.

§8:4 Val

Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte 2 för
en tid av två år. Inspectorn skall väljas ur KSektionens lärarkollegium. Inspectorn kan endast
sitta två mandattider i följd.

§8:5 Vikarierande Inspector

Vid en tids frånvaro kan Sektionsmötet, om det
finner lämpligt, besluta att en vikarierande Inspector
ersätter den ordinarie under dennes frånvaro.
Vikarierande Inspector bör väljas bland de som har
rutin på området, till exempel emeritus, studierektor
eller liknande.
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Kapitel 9
Revision
§9:1 Revisorerna
§9:1:1 Valbarhet

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare,
ha den insikt i ekonomiska förhållanden som
uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor
om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte
revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på
Sektionen.

§9:1:2 Åligganden

Det åligger revisorerna att:
 Granska Sektionens böcker och räkenskaper.
 Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens
protokoll.
 Kontrollera verkställd inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
 Tillse huruvida Sektionens organisation av och
kontroll över bokföringen är tillfredsställande.
 Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet till
Styrelsen inlämna revisionsberättelse.
 Till Sektionsmötena inlämna förslag till
erforderliga ändringar av Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§9:1:3 Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
 Närhelst de önskar ta del av Sektionens samtliga
räkenskaper, protokoll och andra handlingar.
 Begära och erhålla upplysningar rörande
verksamhet och förvaltning.
 När de finner det nödvändigt sammankalla
Sektionens myndigheter.

§9:1:4 Mandatperiod

Revisorerna har mandatperioden 1
januari till 30 juni nästkommande år dock revideras
endast det första verksamhetsåret.

§9:2 Extra revision

I händelse av att bokföringsansvarig avgår under
verksamhetsåret skall berörd verksamhet revideras.
Delårsbokslutet skall inlämnas till Revisorerna senast
fjorton dagar efter avgång.
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Kapitel 10
Stadgarna
§10:1 Definition

Stadgarna utgör grunden för Sektionens
styrdokument och reglerar dess
verksamhet.

§10:2 Tolkning

Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspectorns åsikt
intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken. Vid
avsaknad av Inspector gäller Sektionens Ordförandes
åsikt intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken.

§10:3 Ändring

Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
under två på varandra följande terminer, varav minst
ett ska vara ordinarie.

§10:4 Giltighet

Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av
TLTH:s Fullmäktige.
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Kapitel 11
Reglemente
§11:1 Definition

Reglementet är ett tillägg till Sektionens
Stadgar där tillämpningar och övriga
föreskrifter finns.

§11:2 Tolkning

Tolkning av Reglementet görs av Ordföranden i
samråd med Styrelsen och Inspectorn.

§11:3 Ändring

Förslag om ändring av Reglementet behandlas som
en vanlig motion. För ändring krävs minst 2/3
majoritet vid Sektionsmöte.

§11:4 Giltighet

Reglementet är giltigt omedelbart efter protokollet
från Sektionsmötet som fastställde det är justerat.
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Kapitel 12
Val
§12:1 Valbarhet

Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2.

§12:2 Kandidering

Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet
3.12) finns möjlighet till fri motkandidering under
Sektionsmöte fram till tiden för frågans avgörande.

§12:3 Fyllnadsval

Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan
endast väljas av Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga
funktionärer kan förrättas av Styrelsen.

§12:4 Förfarande

Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en
god och bred representation bland sektionens
samtliga medlemmar, främst med avseende på
program och årskurs.
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Kapitel 13
Mötesprocedurer
§13:1 Förhandlingsordning

Som förhandlingsordning skall kapitlet om
förhandsordning i TLTH:s Stadgar gälla, härvid
motsvaras Fullmäktige (FM) av Sektionsmöte och
Kårordföranden av Sektionens Ordförande.

§13:2 Jäv

Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd
för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång
denna kan äga ett ekonomiskt intresse av.

21

Kapitel 14
Protokoll
§14:1 Protokoll
§14:1:1 Möte

Protokoll från Sektions- och Styrelsemöten skall
justeras inom tio läsdagar efter respektive möte.
Protokollet skall justeras av mötesordförande samt
två på mötet valda justerare.
Då en ekonomiskt ansvarig person väljs på ett
Sektionsmöte skall förutom namn denna persons
fullständiga personnummer infogas i protokollet.

§14:1:2 Offentliggörande

Protokollen skall sedan de justerats finnas tillgängliga
för Sektionens medlemmar.
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Kapitel 15
Upplösning
§15:1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen
faller ner över våra huvuden.
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Fullmäktige den XX XX.
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Kapitel 1
Sektionen
§1:1 Namn

Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen
(K-Sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola (TLTH).

§1:2 Syfte

Sektionens syfte är att bland medlemmarna alstra
och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja
deras studier och utbildning, att tillvarata deras
gemensamma intressen, samt vad därmed äger
sammanhang.

§1:3 Skyddshelgon

Sektionens skyddshelgon är Miraculix.

§1:4 Sektionsfärg

Sektionens färg är gul.

§1:5 Sektionssymbol

Sektionens symbol är ett gotiskt K, ( ).
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Kapitel 2
Medlemmar
§2:1 Ordinarie medlemmar

Ordinarie medlem är endast varje, vid
civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik,
civilingenjörsprogrammet i Bioteknik,
Masterprogrammet Biotechnology, Masterprogrammet
Food Technology and Nutrition, masterprogrammet
Food innovation and Product Design samt
livsmedelsteknisk högskoleutbildning inskriven,
studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH.

§2:1:1 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§2:1:2 Rättigheter

Medlem äger rätt:


Att med en röst deltaga i de val av funktionärer
och representanter som företräder Sektionen.



Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt
vid Sektionsmöte.



Att upptaga ärenden till Sektions- och
Styrelsemöten enligt föreskrivna regler.



Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.



Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.



Att ställa upp som valbar person vid
funktionärs- och representantval inom sektion
och kår.



Att om så önskas uttrycka missnöje kring
Sektionens verksamhet, detta skall i så fall
skriftligen meddelas Revisorerna enligt §3:6.

6

§2:2 Hedersmedlemmar

Till Hedersmedlem inom K-Sektionen kan person
som i hög grad har främjat K-Sektionens verksamhet
väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie
Sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna
röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av
Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst
15 medlemmar. Faller förslaget införes varken
förslag eller beslut i protokollet.

§2:2:1 Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens
Stadgar och Reglemente.

§2:2:2 Rättigheter

Hedersmedlem äger rätt:


Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid
Sektionsmöte.



Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.



Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.
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Kapitel 3
Organisation
§3:1 Relation till TLTH

Sektionen är en del av TLTH och följer därför dess
stadgar och reglemete. Samarbete och god kontankt
med TLTH och dess övriga sektioner uppmuntras.

§3:2 Firma

Sektionens firma tecknas av Ordförande,
Skattmästare samt Vice Ordförande. Firman tecknas
av minst två av de tre ovan nämnda personerna i
förening.

§3:3 Myndigheter

Sektionens verksamhet utövas genom:


Sektionsmöte



Funktionärer



Styrelse



Utskott



Inspector



Revisorer



Övriga organ och grupper som Sektionsmötet
eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta.

§3:4 Högsta beslutande myndighet

Sektionsmötet utgör Sektionens högsta
beslutande myndighet.

§3:5 Högsta verkställande myndighet

Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande
myndighet.

§3:6 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är från
den 1 januari till 31 december.

§3:7 Missnöje

Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka
missnöje, skall denne skriftligen meddela Revisorerna
detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra
Sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som
skall vidtagas. Vid sådant Sektionsmöte ledes
förhandlingarna av Revisorerna.
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Kapitel 4
Sektionsmöte
§4:1 Besluts- och Mötesordning
§4:1:1 Rösträtt

Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie
medlemmar.

§4:1:2 Beslutmässighet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 30
stycken.

§4:1:3 Motioner

Varje medlem äger rätt att ta upp ärende på
Sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit
till Sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan
Sektionsmötet för att komma upp på dagordningen.
I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under
tentamensperioder och ferier.

§4:1:4 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer
samt protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14.

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte
§4:2:1 Tidpunkt

Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall tre ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett i läsperiod 1, ett i läsperiod
2 och ett i läsperiod 4.

§4:2:2 Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av
Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton
läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till
Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte
hållas, under tentamensperiod eller ferier.
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte
skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan
mötet.

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:


Val av Valbereding.



Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.



Resultatdisposition.



Revisorernas berättelse för samma tid.



Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.
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§4:2:4 Höstterminsmöte 1

Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då skall
följande ärenden tas upp:


§4:2:5 Höstterminsmöte 2

§4:3 Extra Sektionsmöte

Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller
medlems önskan enligt §4:1:3.

Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller
medlems önskan enligt §4:1:3.

Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall
endast följande ärenden tas upp:


Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.



Val av Styrelse.



Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.



Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.



Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.



Val av Revisorer.

Extra Sektionsmöte skall hållas då antingen:
 Sektionens Styrelse finner så nödvändigt.


Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.



Minst 25 medlemmar hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.

Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att
anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden
mellan två på varandra följande Sektionsmöten vara
minst trettio dagar.

10

Kapitel 5
Funktionärer
§5:1 Definition

Med funktionär avses alla personer som har
förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt gällande
Stadgar och Reglemente.

§5:2 Medlemskapskrav

Funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är
skyldig att under sin mandattid vara medlem av
Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan Styrelseeller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav.

§5:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:


Följa gällande Stadgar och Reglemente.



Efter mandattidens slut inlämna förslag till
revidering av Reglementet till Styrelsen.



Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens
bästa.



Att i största möjliga mån närvara vid
Sektionens Sektionsmöte.

§5:4 Mandatperiod

Funktionärernas mandatperiod är från den 1 januari
till 31 december, om ej annat föreskrivs i Stadgar
eller Reglemente.

§5:5 Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas.
Vid behov utfärdar Styrelsen erforderliga
instruktioner.

§5:6 Val

Funktionär väljs enligt föreskrifterna i kapitel 12.

§5:7 Avsättande

Funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- som
Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot,
Revisor och Inspector kan bara genomföras av
Sektionsmötet. Om funktionären så önskar kan
avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till
Sektionsmöte.

§5:8 Avsägelser

Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av
Styrelse, Revisor och Inspector kan bara behandlas
av Sektionsmötet.
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Kapitel 6
Styrelse
§6:1 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare,
Skattmästare, Vice Ordförande,
Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare,
IKG-Ordförande, Øverphøs samt
Aktivitetsordförande.

§6:2 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ
och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§6:3 Styrelsemöte
§6:3:1 Beslutsmässighet

Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller
Ordförandens röst avgörandet.

§6:3:2 Tidpunkt

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionens
Ordförande samt då Sektionens Revisorer eller
någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska
hållas minst tre gånger per termin. Vid Styrelsemöte
skall protokoll föras.

§6:3:3 Utlysande

Kallelse till Styrelsemöte och föredragningslista skall
senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Styrelsens ledamöter samt Revisorer, Inspector och
TLTH. Kallelsen skall anslås på lämpligt sätt synligt
för medlemmarna.

§6:3:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Styrelsens sammanträde
tillkommer Inspector, Kårordförande,
sektionskontakter från TLTH, Sektionens
medlemmar samt de Styrelsen finner lämpliga.

§6:3:5 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val,
mötesprocedurer samt protokoll återfinns i
Kapitel 12, 13 samt 14.

§6:4 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
 Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens
verksamhet.
 Tillsammans med Sektionens Talman förbereda
och genomföra Sektionsmöten.
 Verkställa och övervaka genomförandet av
Sektionsmötets beslut.
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 Tillse att gällande Stadgar och förordningar för
Sektionen efterlevs.
 Ansvara för Sektionens medel.
 Till Höstterminsmöte 2 framlägga förslag till
rambudget till nästkommande verksamhetsår.
 Bereda inkomna förslag, handha Sektionens
korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
 Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar
ta del av.
 I september månad ur varje årskurs välja två
kursutvärderare.
 Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet.
 I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja
dess utveckling.

§6:5 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
som fattats i Styrelsen är solidariskt ansvarig för
detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid
beslut är solidariskt ansvarig om denne inte
reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde.

§6:6 Mandatperiod för IKG-Ordförande IKG-Ordförande har en förlängd mandattid, från
första januari till sista februari året därpå. De två sista
månaderna av mandattiden har avgående IKGOrdförande inget mandat i Styrelsen utöver vanlig
sektionsmedlems rättigheter.
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Kapitel 7
Utskott
§7:1 Definition

Sektionens utskott är följande:
 Idrottsutskottet, IdrU
 Industrikontaktgruppen, IKG
 Informationsutskottet, InfU
 Kommando Gul, KG
 Kulturutskottet, KU
 Källarmästeriet, KM
 Medaljkommittén
 Phøset
 Sexmästeriet, 6M
 Studierådet, SrBK
 Universitetskontaktgruppen, UKG
 Valberedningen

§7:2 Uppgift

Utskotten ansvarar för att driva verksamhet och
tillgodose medlemmarnas intressen inom respektive
verksamhetsområde enligt Reglementets kapitel 3,
samt att verkställa av Styrelsen och Sektionsmötet
ålagda uppgifter. Utskotten bör delta i de kollegier
och forum för erfarenhetsutbyte som finns
tillgängliga.

§7:3 Befogenhet

Inom respektive verksamhetsområde äger utskott
rätt att fatta och verkställa beslut, då Styrelse eller
Sektionsmöte ej annorlunda beslutar.

§7:4 Ansvar

Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin
verksamhet utom Medaljkommittén och
Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet.

§7:5 Sammansättning

Utskotten har av Sektionsmötet utsedda
utskottschefer och ekonomiansvariga. Om utskottet
saknar en funktionärspost med ekonomiskt ansvar
skall en sådan utses inom utskottet. Utskottens
övriga sammansättning beskrivs för respektive
utskott i Reglementet kapitel 3.
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§7:6 Särskilda regler för Studierådet
§7:6:1 Besluts- och mötesordning
§7:6:1:1 Beslutsmässighet

Studierådet är beslutsmässigt om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
fäller Studierådsordförandens röst avgörandet.

§7:6:1:2 Sammanträde

Studierådet sammanträder på kallelse av
Studierådsordförande samt då någon av ledamöterna,
eller Styrelsen så kräver. Sammanträde skall
hållas minst tre gånger per termin. Vid sammanträde
skall protokoll föras. Protokollet skall anslås.

§7:6:1:3 Utlysande av möte

Kallelse till Studierådsmöte och föredragningslista
skall senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Studierådets ledamöter samt Revisorer.
Kallelsen skall anslås på SrBK:s anslagstavla.

§7:6:1:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde
tillkommer Inspector, Vice Kårordförande,
Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet
finner lämpliga.
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Kapitel 8
Inspector
§8:1 Åligganden

Sektionens verksamhet står under överinseende av
en Inspector. Inspector skall ägna uppmärksamhet
åt och stödja Sektionens verksamhet, samt vad
därmed äger sammanhang. Det åligger Inspector att
hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.

§8:2 Arkivlitern

Inspector förvarar arkivlitern i en adiabatisk,
isoterm, isobar, isokor och isograv garderob mellan
två på varandra följande kalibreringar.

§8:3 Rättigheter

Inspector äger rätt:
 Att övervara samtliga Sektionens myndigheters
sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt.
 Att erhålla samtliga handlingar rörande Sektionens
myndigheters sammanträden.
 Att ta del av Sektionens protokoll och övriga
handlingar, samt att i övrigt bli informerad om
Sektionens verksamhet.
 Att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
 Att erhålla anmodan till Sektionens arrangemang.

§8:4 Val

Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte 2 för
en tid av två år. Inspectorn skall väljas ur KSektionens lärarkollegium. Inspectorn kan endast
sitta två mandattider i följd.

§8:5 Vikarierande Inspector

Vid en tids frånvaro kan Sektionsmötet, om det
finner lämpligt, besluta att en vikarierande Inspector
ersätter den ordinarie under dennes frånvaro.
Vikarierande Inspector bör väljas bland de som har
rutin på området, till exempel emeritus, studierektor
eller liknande.
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Kapitel 9
Revision
§9:1 Revisorerna
§9:1:1 Valbarhet

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare,
ha den insikt i ekonomiska förhållanden som
uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor
om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte
revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på
Sektionen.

§9:1:2 Åligganden

Det åligger revisorerna att:
 Granska Sektionens böcker och räkenskaper.
 Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens
protokoll.
 Kontrollera verkställd inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
 Tillse huruvida Sektionens organisation av och
kontroll över bokföringen är tillfredsställande.
 Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet till
Styrelsen inlämna revisionsberättelse.
 Till Sektionsmötena inlämna förslag till
erforderliga ändringar av Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§9:1:3 Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
 Närhelst de önskar ta del av Sektionens samtliga
räkenskaper, protokoll och andra handlingar.
 Begära och erhålla upplysningar rörande
verksamhet och förvaltning.
 När de finner det nödvändigt sammankalla
Sektionens myndigheter.

§9:1:4 Mandatperiod

Revisorerna har mandatperioden 1
januari till 30 juni nästkommande år dock revideras
endast det första verksamhetsåret.

§9:2 Extra revision

I händelse av att bokföringsansvarig avgår under
verksamhetsåret skall berörd verksamhet revideras.
Delårsbokslutet skall inlämnas till Revisorerna senast
fjorton dagar efter avgång.
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Kapitel 10
Stadgarna
§10:1 Definition

Stadgarna utgör grunden för Sektionens
styrdokument och reglerar dess
verksamhet.

§10:2 Tolkning

Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspectorns åsikt
intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken. Vid
avsaknad av Inspector gäller Sektionens Ordförandes
åsikt intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken.

§10:3 Ändring

Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
under två på varandra följande terminer, varav minst
ett ska vara ordinarie.

§10:4 Giltighet

Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av
TLTH:s Fullmäktige.
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Kapitel 11
Reglemente
§11:1 Definition

Reglementet är ett tillägg till Sektionens
Stadgar där tillämpningar och övriga
föreskrifter finns.

§11:2 Tolkning

Tolkning av Reglementet görs av Ordföranden i
samråd med Styrelsen och Inspectorn.

§11:3 Ändring

Förslag om ändring av Reglementet behandlas som
en vanlig motion. För ändring krävs minst 2/3
majoritet vid Sektionsmöte.

§11:4 Giltighet

Reglementet är giltigt omedelbart efter protokollet
från Sektionsmötet som fastställde det är justerat.
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Kapitel 12
Val
§12:1 Valbarhet

Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2.

§12:2 Kandidering

Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet
3.12) finns möjlighet till fri motkandidering under
Sektionsmöte fram till tiden för frågans avgörande.

§12:3 Fyllnadsval

Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan
endast väljas av Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga
funktionärer kan förrättas av Styrelsen.

§12:4 Förfarande

Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en
god och bred representation bland sektionens
samtliga medlemmar, främst med avseende på
program och årskurs.
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Kapitel 13
Mötesprocedurer
§13:1 Förhandlingsordning

Som förhandlingsordning skall kapitlet om
förhandsordning i TLTH:s Stadgar gälla, härvid
motsvaras Fullmäktige (FM) av Sektionsmöte och
Kårordföranden av Sektionens Ordförande.

§13:2 Jäv

Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd
för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång
denna kan äga ett ekonomiskt intresse av.
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Kapitel 14
Protokoll
§14:1 Protokoll
§14:1:1 Möte

Protokoll från Sektions- och Styrelsemöten skall
justeras inom tio läsdagar efter respektive möte.
Protokollet skall justeras av mötesordförande samt
två på mötet valda justerare.
Då en ekonomiskt ansvarig person väljs på ett
Sektionsmöte skall förutom namn denna persons
fullständiga personnummer infogas i protokollet.

§14:1:2 Offentliggörande

Protokollen skall sedan de justerats finnas tillgängliga
för Sektionens medlemmar.
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Kapitel 15
Upplösning
§15:1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen
faller ner över våra huvuden.
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Stadgar för
Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska
Högskola
De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den 7 december 1965.
Denna version av Stadgarna godkändes på Vårterminsmötet 2015 och fastställdes av Teknologkårens
Fullmäktige den 19e maj 2015.
Sedan fastställandet är ändringar tagna i följande paragrafer:
Datum
möte
Paragraf
18/11
Höstterminsmötet 2015
§ 2:1
De reviderade Stadgarna fastställdes i Teknologkårens Fullmäktige den 19e maj 2015.
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Interna hänvisningar
I Stadgarna finns följande interna hänvisningar:
I
hänvisas till
§2:1:2
§3:6
§4:1:4
Kapitel 12,13, 14
§4:2:3
§4:1:3
§4:2:4
§4:1:3
§5:6
Kapitel 12
§6:3:5
Kapitel 12,13, 14
§12:1
§5:2
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Kapitel 1
Sektionen
§1:1 Namn

Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen
(K-Sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola (TLTH).

§1:2 Syfte

Sektionens syfte är att bland medlemmarna alstra
och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja
deras studier och utbildning, att tillvarata deras
gemensamma intressen, samt vad därmed äger
sammanhang.

§1:3 Skyddshelgon

Sektionens skyddshelgon är Miraculix.

§1:4 Sektionsfärg

Sektionens färg är gul.

§1:5 Sektionssymbol

Sektionens symbol är ett gotiskt K, ( ).
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Kapitel 2
Medlemmar
§2:1 Ordinarie medlemmar

Ordinarie medlem är endast varje, vid
Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet
masterprogrammet Food Technology and Nutrition,
masterprogrammet i Biotechnology samt
livsmedelsteknisk högskoleutbildning inskriven,
studerande som erlagt fastställd
avgift till TLTH.

§2:1:1 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§2:1:2 Rättigheter

Medlem äger rätt:
•

Att med en röst deltaga i de val av funktionärer
och representanter som företräder Sektionen.

•

Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt
vid Sektionsmöte.

•

Att upptaga ärenden till Sektions- och
Styrelsemöten enligt föreskrivna regler.

•

Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.

•

Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.

•

Att ställa upp som valbar person vid
funktionärs- och representantval inom sektion
och kår.

•

Att om så önskas uttrycka missnöje kring
Sektionens verksamhet, detta skall i så fall
skriftligen meddelas Revisorerna enligt §3:6.
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§2:2 Hedersmedlemmar

Till Hedersmedlem inom K-Sektionen kan person
som i hög grad har främjat K-Sektionens verksamhet
väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie
Sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna
röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av
Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst
15 medlemmar. Faller förslaget införes varken
förslag eller beslut i protokollet.

§2:2:1 Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens
Stadgar och Reglemente.

§2:2:2 Rättigheter

Hedersmedlem äger rätt:
•

Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid
Sektionsmöte.

•

Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.

•

Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.
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Kapitel 3
Organisation
§3:1 Relation till TLTH

Sektionen är en del av TLTH och följer därför dess
stadgar och reglemete. Samarbete och god kontankt
med TLTH och dess övriga sektioner uppmuntras.

§3:2 Firma

Sektionens firma tecknas av Ordförande,
Skattmästare samt Vice Ordförande. Firman tecknas
av minst två av de tre ovan nämnda personerna i
förening.

§3:3 Myndigheter

Sektionens verksamhet utövas genom:
•

Sektionsmöte

•

Funktionärer

•

Styrelse

•

Utskott

•

Inspector

•

Revisorer

•

Övriga organ och grupper som Sektionsmötet
eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta.

§3:4 Högsta beslutande myndighet

Sektionsmötet utgör Sektionens högsta
beslutande myndighet.

§3:5 Högsta verkställande myndighet

Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande
myndighet.

§3:6 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är från
den 1 januari till 31 december.

§3:7 Missnöje

Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka
missnöje, skall denne skriftligen meddela Revisorerna
detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra
Sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som
skall vidtagas. Vid sådant Sektionsmöte ledes
förhandlingarna av Revisorerna.
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Kapitel 4
Sektionsmöte
§4:1 Besluts- och Mötesordning
§4:1:1 Rösträtt

Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie
medlemmar.

§4:1:2 Beslutmässighet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 20
stycken.

§4:1:3 Motioner

Varje medlem äger rätt att ta upp ärende på
Sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit
till Sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan
Sektionsmötet för att komma upp på dagordningen.
I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under
tentamensperioder och ferier.

§4:1:4 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer
samt protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14.

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte
§4:2:1 Tidpunkt

Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall två ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte i läsperiod
VT 2 och ett Höstterminsmöte i läsperiod HT 2.

§4:2:2 Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av
Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton
läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till
Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte
hållas, under tentamensperiod eller ferier.
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte
skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan
mötet.

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
•

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.

•

Resultatdisposition.

•

Revisorernas berättelse för samma tid.

•

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.

•

Val av delar av Valberedning.
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•

§4:2:4 Höstterminsmöte

Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:

§4:3 Extra Sektionsmöte

•

Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.

•

Val av Styrelse.

•

Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.

•

Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.

•

Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.

•

Val av Revisorer

•

Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens
önskan eller medlems önskan enligt §4:1:3.

Extra Sektionsmöte skall hållas då antingen:
• Sektionens Styrelse finner så nödvändigt.
•

Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.

•

Minst 25 medlemmar hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.

Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att
anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden
mellan två på varandra följande Sektionsmöten vara
minst trettio dagar.
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Kapitel 5
Funktionärer
§5:1 Definition

Med funktionär avses alla personer som har
förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt gällande
Stadgar och Reglemente.

§5:2 Medlemskapskrav

Funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är
skyldig att under sin mandattid vara medlem av
Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan Styrelseeller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav.

§5:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
•

Följa gällande Stadgar och Reglemente.

•

Efter mandattidens slut inlämna förslag till
revidering av Reglementet till Styrelsen.

•

Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens
bästa.

•

Att i största möjliga mån närvara vid
Sektionens Sektionsmöte.

§5:4 Mandatperiod

Funktionärernas mandatperiod är från den 1 januari
till 31 december, om ej annat föreskrivs i Stadgar
eller Reglemente.

§5:5 Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas.
Vid behov utfärdar Styrelsen erforderliga
instruktioner.

§5:6 Val

Funktionär väljs enligt föreskrifterna i kapitel 12.

§5:7 Avsättande

Funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- som
Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot,
Revisor och Inspector kan bara genomföras av
Sektionsmötet. Om funktionären så önskar kan
avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till
Sektionsmöte.

§5:8 Avsägelser

Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av
Styrelse, Revisor och Inspector kan bara behandlas
av Sektionsmötet.
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Kapitel 6
Styrelse
§6:1 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare,
Skattmästare, Vice Ordförande,
Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare,
IKG-Ordförande, Øverphøs samt
Aktivitetsordförande.

§6:2 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ
och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§6:3 Styrelsemöte
§6:3:1 Beslutsmässighet

Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller
Ordförandens röst avgörandet.

§6:3:2 Tidpunkt

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionens
Ordförande samt då Sektionens Revisorer eller
någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska
hållas minst tre gånger per termin. Vid Styrelsemöte
skall protokoll föras.

§6:3:3 Utlysande

Kallelse till Styrelsemöte och föredragningslista skall
senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Styrelsens ledamöter samt Revisorer, Inspector och
TLTH. Kallelsen skall anslås på lämpligt sätt synligt
för medlemmarna.

§6:3:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Styrelsens sammanträde
tillkommer Inspector, Kårordförande,
sektionskontakter från TLTH, Sektionens
medlemmar samt de Styrelsen finner lämpliga.

§6:3:5 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val,
mötesprocedurer samt protokoll återfinns i
Kapitel 12, 13 samt 14.

§6:4 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
• Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens
verksamhet.
• Tillsammans med Sektionens Talman förbereda
och genomföra Sektionsmöten.
• Verkställa och övervaka genomförandet av
Sektionsmötets beslut.
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• Tillse att gällande Stadgar och förordningar för
Sektionen efterlevs.
• Ansvara för Sektionens medel.
• Till Höstterminsmöte framlägga förslag till
rambudget.
• Bereda inkomna förslag, handha Sektionens
korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
• Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar
ta del av.
• I september månad ur varje årskurs välja två
kursutvärderare.
• Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet.
• I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja
dess utveckling.

§6:5 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
som fattats i Styrelsen är solidariskt ansvarig för
detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid
beslut är solidariskt ansvarig om denne inte
reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde.

§6:6 Mandatperiod för IKG-Ordförande IKG-Ordförande har en förlängd mandattid, från
första januari till sista februari året därpå. De två sista
månaderna av mandattiden har avgående IKGOrdförande inget mandat i Styrelsen utöver vanlig
sektionsmedlems rättigheter.
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Kapitel 7
Utskott
§7:1 Definition

Sektionens utskott är följande:
• Allmänna Utskottet, AU
• Idrottsutskottet, IdrU
• Industrikontaktgruppen, IKG
• Informationsutskottet, InfU
• Kommando Gul, KG
• Kulturutskottet, KU
• Källarmästeriet, KM
• Medaljkommittén
• Phøset
• Sexmästeriet, 6M
• Studierådet, SrBK
• Universitetskontaktgruppen, UKG
• Valberedningen

§7:2 Uppgift

Utskotten ansvarar för att driva verksamhet och
tillgodose medlemmarnas intressen inom respektive
verksamhetsområde enligt Reglementets kapitel 3,
samt att verkställa av Styrelsen och Sektionsmötet
ålagda uppgifter. Utskotten bör delta i de kollegier
och forum för erfarenhetsutbyte som finns
tillgängliga.

§7:3 Befogenhet

Inom respektive verksamhetsområde äger utskott
rätt att fatta och verkställa beslut, då Styrelse eller
Sektionsmöte ej annorlunda beslutar.

§7:4 Ansvar

Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin
verksamhet utom Medaljkommittén och
Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet.

§7:5 Sammansättning

Utskotten har av Sektionsmötet utsedda
utskottschefer och ekonomiansvariga. Om utskottet
saknar en funktionärspost med ekonomiskt ansvar
skall en sådan utses inom utskottet. Utskottens
övriga sammansättning beskrivs för respektive
utskott i Reglementet kapitel 3.
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§7:6 Särskilda regler för Studierådet
§7:6:1 Besluts- och mötesordning
§7:6:1:1 Beslutsmässighet

Studierådet är beslutsmässigt om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
fäller Studierådsordförandens röst avgörandet.

§7:6:1:2 Sammanträde

Studierådet sammanträder på kallelse av
Studierådsordförande samt då någon av ledamöterna,
eller Styrelsen så kräver. Sammanträde skall
hållas minst tre gånger per termin. Vid sammanträde
skall protokoll föras. Protokollet skall anslås.

§7:6:1:3 Utlysande av möte

Kallelse till Studierådsmöte och föredragningslista
skall senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Studierådets ledamöter samt Revisorer.
Kallelsen skall anslås på SrBK:s anslagstavla.

§7:6:1:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde
tillkommer Inspector, Vice Kårordförande,
Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet
finner lämpliga.
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Kapitel 8
Inspector
§8:1 Åligganden

Sektionens verksamhet står under överinseende av
en Inspector. Inspector skall ägna uppmärksamhet
åt och stödja Sektionens verksamhet, samt vad
därmed äger sammanhang. Det åligger Inspector att
hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.

§8:2 Arkivlitern

Inspector förvarar arkivlitern i en adiabatisk,
isoterm, isobar, isokor och isograv garderob mellan
två på varandra följande kalibreringar.

§8:3 Rättigheter

Inspector äger rätt:
• Att övervara samtliga Sektionens myndigheters
sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt.
• Att erhålla samtliga handlingar rörande Sektionens
myndigheters sammanträden.
• Att ta del av Sektionens protokoll och övriga
handlingar, samt att i övrigt bli informerad om
Sektionens verksamhet.
• Att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
• Att erhålla anmodan till Sektionens arrangemang.

§8:4 Val

Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte för en
tid av två år. Inspectorn skall väljas ur K-Sektionens
lärarkollegium. Inspectorn kan endast sitta två
mandattider i följd.

§8:5 Vikarierande Inspector

Vid en tids frånvaro kan Sektionsmötet, om det
finner lämpligt, besluta att en vikarierande Inspector
ersätter den ordinarie under dennes frånvaro.
Vikarierande Inspector bör väljas bland de som har
rutin på området, till exempel emeritus, studierektor
eller liknande.
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Kapitel 9
Revision
§9:1 Revisorerna
§9:1:1 Valbarhet

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare,
ha den insikt i ekonomiska förhållanden som
uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor
om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte
revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på
Sektionen.

§9:1:2 Åligganden

Det åligger revisorerna att:
• Granska Sektionens böcker och räkenskaper.
• Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens
protokoll.
• Kontrollera verkställd inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
• Tillse huruvida Sektionens organisation av och
kontroll över bokföringen är tillfredsställande.
• Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet eller
Höstterminsmötet till Styrelsen inlämna
revisionsberättelse.
• Till Terminsmötena inlämna förslag till
erforderliga ändringar av Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§9:1:3 Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
• Närhelst de önskar ta del av Sektionens samtliga
räkenskaper, protokoll och andra handlingar.
• Begära och erhålla upplysningar rörande
verksamhet och förvaltning.
• När de finner det nödvändigt sammankalla
Sektionens myndigheter.

§9:1:4 Mandatperiod

Revisorerna har mandatperioden 1
januari till 30 juni nästkommande år dock revideras
endast det första verksamhetsåret.

§9:2 Extra revision

I händelse av att bokföringsansvarig avgår under
verksamhetsåret skall berörd verksamhet revideras.
Delårsbokslutet skall inlämnas till Revisorerna senast
fjorton dagar efter avgång.
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Kapitel 10
Stadgarna
§10:1 Definition

Stadgarna utgör grunden för Sektionens
styrdokument och reglerar dess
verksamhet.

§10:2 Tolkning

Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspectorns åsikt
intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken. Vid
avsaknad av Inspector gäller Sektionens Ordförandes
åsikt intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken.

§10:3 Ändring

Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
varav minst ett ska vara ordinarie.

§10:4 Giltighet

Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av
TLTH:s Fullmäktige.
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Kapitel 11
Reglemente
§11:1 Definition

Reglementet är ett tillägg till Sektionens
Stadgar där tillämpningar och övriga
föreskrifter finns.

§11:2 Tolkning

Tolkning av Reglementet görs av Ordföranden i
samråd med Styrelsen och Inspectorn.

§11:3 Ändring

Förslag om ändring av Reglementet behandlas som
en vanlig motion. För ändring krävs minst 2/3
majoritet vid Sektionsmöte.

§11:4 Giltighet

Reglementet är giltigt omedelbart efter protokollet
från Sektionsmötet som fastställde det är justerat.
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Kapitel 12
Val
§12:1 Valbarhet

Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2.

§12:2 Kandidering

Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet
3.12) finns möjlighet till fri motkandidering under
Sektionsmöte fram till tiden för frågans avgörande.

§12:3 Fyllnadsval

Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan
endast väljas av Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga
funktionärer kan förrättas av Styrelsen.

§12:4 Förfarande

Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en
god och bred representation bland sektionens
samtliga medlemmar, främst med avseende på
program och årskurs.
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Kapitel 13
Mötesprocedurer
§13:1 Förhandlingsordning

Som förhandlingsordning skall kapitlet om
förhandsordning i TLTH:s Stadgar gälla, härvid
motsvaras Fullmäktige (FM) av Sektionsmöte och
Kårordföranden av Sektionens Ordförande.

§13:2 Jäv

Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd
för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång
denna kan äga ett ekonomiskt intresse av.
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Kapitel 14
Protokoll
§14:1 Protokoll
§14:1:1 Möte

Protokoll från Sektions- och Styrelsemöten skall
justeras inom tio läsdagar efter respektive möte.
Protokollet skall justeras av mötesordförande samt
två på mötet valda justerare.
Då en ekonomiskt ansvarig person väljs på ett
Sektionsmöte skall förutom namn denna persons
fullständiga personnummer infogas i protokollet.

§14:1:2 Offentliggörande

Protokollen skall sedan de justerats finnas tillgängliga
för Sektionens medlemmar.
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Kapitel 15
Upplösning
§15:1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen
faller ner över våra huvuden.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående adjungerade till styrelsen och
fullmäktige

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

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

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

i Stadgan §5:5 ändra hela punktlistan till:

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

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

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

Proposition angående adjungerade till styrelsen
och fullmäktige
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Proposition angående adjungerade till styrelsen och
fullmäktige

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

Styrelsen via,

JACOB ADAMOWICZ,
”Spökskrivare”

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

Kårhuset Lund, 24 april 2016

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


vara en person som har förtroende från samtliga intressenter



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



vara oberoende gentemot föreningsledningen



inte vara omyndig



inte vara försatt i konkurs.

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

Kårhuset Lund, 24 april 2016

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

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Stadgan §8.3 Krav ändra lydelsen:

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

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Fullmäktigeledamot 2016

ERIK ALSTERSJÖ,
Fullmäktigeledamot 16

GUSTAV SEEMAN,
Fullmäktigeledamot 16

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

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

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

avslå motionen i sin helhet.

Kårstyrelsen genom,
MICAELA BORTAS
Kårstyrelseledamot 15/16

Motionssvar: Motion angående krav ställda på
revisorerna

DANTE ZIA
Kårstyrelseledamot 15/16
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