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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2016-04-01 till 2016-04-21

Förutom att fortsätta med att avsluta den liggande Verksamhetsplanen har arbetet med den framtida
fortskridit. Skarpt förslag kommer på nästa sammanträde, vi ber om ursäkt för förseningen. Nästa års
budget har också arbetats med, den behandlas på detta sammanträde. Mycket arbete har lagts i dessa
arbetsgrupper.
Styrelsen har planerat en workshop för alla sektionsstyrelsen där gemensamma problem och möjligheter
ska diskuteras. Detta på sektionsstyrelsernas initiativ. Samma dag (21/5) anordnar Styrelsen tillsammans
med TackU årets JFF.
Förutom det som behandlas på detta sammanträde har vi på S15 bland annat behandlat
meritvärdessystemet, mål med förändringarna i Utbildningsutskottet, hur överlämningen på vintern
fungerar, införandet av en Kårhusgeneral och rapporten angående Kårhusservice arbetsform. På S14
antog vi alla reviderade riktlinjer, beslutade om organisering av studeranderepresentanter och
strukturerade om nollningsutskottets budget.
Ett äskande från M- och I-sektionerna ledde till det mest välbesökta Styrelsemötet i år, och kanske
också den längsta diskussionen. Slutligen valde vi att lyfta frågan till Fullmäktige, då vi söker ett
principiellt inriktningsbeslut.
I den löpande verksamheten har Styrelsen bland annat behandlat frågor som val tillförordnade av
heltidare i LUS, LUS medlemsavgift och remiss av LTH:s arbetsordning. Vi har också fortsatt jobba
med frågor på vår beslutsuppföljning.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående valberedning av poster valda av
styrelsen

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Jacob Adamowicz, Spökskrivare

Proposition angående valberedning av
poster valda av styrelsen
Bakgrund
Ett av styrelsens uppdrag är att tillsätta poster, såsom SFS-delegater. För att ha en
transparent och välfungerade organisation bör man valbereda kandidaterna som ska väljas. I
nuläget finns det inget krav att posterna som väljs av styrelsen ska valberedas.
Om man bortser från studeranderepresentanter kommer arbetsbelastningen för
valberedningen inte öka nämnvärt. I nuläget blir förändringen endast att valbredningen även
valbereder SFS-delegaterna.
Studeranderepresentanterna är undertagna då de väljs efter förslag från studieråden (och
utbildningsutskottet).

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet §7.1 efter ”...till de poster som ska tillsättas av Fullmäktige”

lägga till ”och Kårstyrelsen. Undantaget från detta är valet av studeranderepresentanter.”

Styrelsen via,

JACOB ADAMOWICZ,
”Spökskrivare”

Motion angående valberedning av poster valda
av styrelsen
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående val av IAESTE ordförande

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Jacob Adamowicz, Spökskrivare

Proposition angående val av IAESTE
ordförande
Bakgrund
Under fullmäktigemöte 2 2016 diskuterades flertalet olika förändringar i stadgan och
reglementet. En av diskussionerna handlade om valet av IAESTE ordförande.
IAESTE är tekniskt sätt en arbetsgrupp under näringslivsutskottet men fungerar i stort sätt
precis som övriga utskott inom kåren. IAESTE-ordförande har samma ansvar som övriga
utskottsordförande och bör därför väljas på samma sätt som övriga ordföranden.
Mandatperioden är samma som vårt verksamhetsår och om man ska följa vår interna
struktur för val bör IAESTE-ordförande väljas på Val-FM.
Det ska också sägas att posten under våren utlystes för att väljas på Val-FM.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet §1.2.1 lägga till ”IAESTE-ordförande.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Spökskrivare

Proposition
ordförande

angående

val

av

IAESTE
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående hur ofta utbildningsutskottet ska
sammanträda

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Jacob Adamowicz, Spökskrivare

Proposition angående hur ofta
utbildningsutskottet ska sammanträda
Bakgrund
Enligt reglementet ska alla utskott sammanträda minst två gånger per termin. Detta krav är
undantaget utbildningsutskottet som endast behöver sammanträda en gång per termin.
Utbildningsutskottet är ett stort utskott med flera olika undergrupper. Styrelsen förstår att
det är svårt att alla som på något sätt är kopplade till utbildningsutskottet ska ses tillsammans
men gör tolkningen att kravet handlar om att grupperna på något sätt sammanträder.
Styrelsen tycker det är viktigt att alla delar av utbildningsutskottet får möjlighet att träffas och
att det därför också är rimligt att ställa kravet att även utbildningsutskottet ska sammanträda
två gånger per termin. Man kan jämföra med aktivitetsutskottet som idag har kravet att de
ska sammanträda två gånger per termin och som också består av flera olika undergrupper.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet Kapitel 5 stryka ”(för Utbildningsutskottet en gång per termin)”.

Styrelsen via,

JACOB ADAMOWICZ,
”Spökskrivare”

Motion angående hur ofta utbildningsutskottet
ska sammanträda
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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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FULLMÄKTIGEHANDLING
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
Proposition angående Bemanning av kansliet

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av
receptionen
Bakgrund
På S8 15/16 startade Styrelsen en arbetsgrupp för att undersöka huruvida Bemanning av
receptionen skulle fortsätta under sina nuvarande former, det vill säga en hyrd tjänst från
bemanningsföretaget Adecco. Arbetsgruppens initiala arbete gavs ut som en rapport till
styrelsen, bifogad nedan (Bilaga 1). Resultatet av rapporten blev en allmän visstidsanställning
fram till sommaren av den tidigare inhyrda Kanslisten. Det vill säga ej längre inhyrd av
Adecco, och således en kostnadsreducering på 50 000 kr under våren.
För att fortsätta arbetet tillfrågades styrelsen om vilka/vilket alternativ som arbetsgruppen
skulle arbeta vidare med, I rangordning valdes alternativen som
1a. Inkludera kansli-arbetet i en heltidares nuvarande arbetsuppgifter,
1b. Utveckla Bodils tjänst för att inkorporera kansli-arbetet utöver det ekonomiska arbetet
som utförs idag,
2. Heltidsanställning av en Kanslist,
3. Roterande schema inom heltidargruppen.
Ur denna rangordning blev arbetsgruppen ålagd att välja ut det mest passande alternativet för
tjänsten i fråga. Egenskaper av tjänsten som kändes nödvändiga var i första hand ett positivt
kundmötande, i andra hand en kontinuitet i arbetet och i tredje hand ett fokus på ideell eller
studentbaserad arbetskraft. På grund av detta prioriterades alternativen 1b och 2 i
utredningen samtidigt som 1a och 3 klassades som ”tillsvidarelösningar” mer än
långtidslösningar.
Då Bodil har börjat närma sig pensionsålder är det högst relevant att undersöka vidare
huruvida ekonomtjänsten även hade kunnat inkludera de arbetsuppgifter som ingår i
Kanslistens arbete. I samtal med Bodil framkommer att hon har önskan om att fortsätta
arbeta ett par år till. Av samma anledning vill vi inte heller ändra Bodils tjänst till att
inkludera receptionsarbete.
Båda alternativen som involverar heltidare kändes i nuläget som en intressant punkt att
undersöka. Försök med att sprida ut Kanslistens arbete över heltidarna har gjorts tidigare år,
undersökningar från dessa år tyder på ett stort missnöje från heltidargruppen. Något som
kanske inte bör avskräcka från att se över det ändå, då arbetet den gången var lagt som
”extra arbete” istället för något som konkret ingick i arbetsuppgifterna.
Men då verksamhetsplanen i dagsläget involverar en undersökning av organisationsstrukturen inom Kåren Centralt som ännu ej är redovisad, finns det visst intresse i att
avvakta med att lägga till ytterligare uppgifter på en eller annan heltidare som potentiellt
redan kommer få en utökad, eller minskad, post. Styrelsen anser därför att eventuell
ytterligare belastning av heltidarna bör vänta tills den organisatoriska strukturen inom
gruppen är avklarad.
1 ( 7)
Proposition
angående
Bemanning
av
receptionen

FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av kansliet

Då återstår heltidsanställning, liknande den som finns i dagsläget. En heltidsanställd som
arbetar med kårens Kanslistuppgifter skulle direkt leda till en kontinuitet i arbetet som är
svårslagen, och då alternativ 1b inte är aktuellt för propositionen i nuläget (och potentiellt
inte förrän Bodil går i pension) föreslår Styrelsen till Fullmäktige att deltidsanställa en
Kanslist periodvis tills dess att något av de andra alternativen öppnas upp för vidare
utredning.
Sådan periodvis anställning kallas allmän visstidsanställning och är tillåten max 2 år under en
5 års-period. Därefter måste arbetsgivaren erbjuda fast tjänst (så kallad ”in-LAS:ning”).
Således bör fullmäktige lägga upp på sin beslutsuppföljning att om ett halvår följa upp hur
tjänsten ska hanteras vidare.
Vidare föreslår vi att kanslistens arbetstid och -form ska fortsätta på samma sätt som tidigare
för att främja kontinuitet.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

Fullmäktige godkänner periodvis deltidsanställning av Kanslist för att arbeta i
kårexpeditionen.

att

Fullmäktige ålägger Kårordförande 16/17 att rapportera om eventuella
förändringar i utredningsläget på FM 10.

I styrelsens tjänst,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Kårstyrelseledamot 15/16
BJÖRN SANDERS
Kårordförande 15/16
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av kansliet

Rapport: Bemanning av Kårexpeditionen
Inledning
Men anledning av att TLTH nu fritt kan anställa personer gavs undertecknade på höstens
sista styrelsemöte i uppgift att utreda frågan om bemanningen i kårexpen.
Grundförutsättningen var att det är dyrt att hyra från Adecco och frågan ställdes om det går
att bemanna kårexpen på ett effektivare sett.
Undertecknade har brainstormat olika lösningar samt värderat dessa. Dessutom har en
kortare dialog med nuvarande receptionist, Christina, förts och material hämtats från
utredningen kring inhyrningen av receptionist från 2014.

Grundfråga och möjliga lösningar
Grundfrågan i problemet är huruvida vi behöver ha en receptionist anställd. Om svaret på
denna fråga är ja ser undertecknade följande möjligheter:
1.
2.
3.
4.

Vi fortsätter att hyra in från Adecco.
Vi anställer nuvarande receptionist utan utlysning.
Vi utlyser tjänster med ambition att fast anställa någon.
Vi utlyser tjänsten med ambition att anställa en student som extraknäcker ett eller ett
par år.

Om svaret på grundfrågan är nej ser undertecknade följande möjligheter:
5.
6.
7.
8.
9.

Lägga ut uppgifterna på befintliga heltidare.
Bygga om en heltidare så att dennes tjänst innefattar receptionistens.
Skapa en ny heltidare.
Lägga uppgifterna på ideella funktionärer.
Skapa en arbetspool med studenter.

1. Vi forsätter att hyra in från Adecco
Detta är en dyr men smidig lösning där Adecco sköter alla arbetsgivarrelaterade frågor
(förutom arbetsmiljöansvar). Dock har TLTH redan två anställda (en ekonom och ett
cafébiträde) så marginalarbetet för att anställa en ytterligare anses inte vara så stort.
Lösningen fungerar tillsvidare men bör undvikas. Med en årskostnad på nästan 300 000 kr är
det den absolut dyraste.

2. Vi anställer nuvarande receptionist utan utlysning
Gemensamt för att anställa nuvarande eller att fast anställa någon är fördelen med
kontinuiteten i organisationen. Det nav och den kunskapsbas som Bodil (vår ekonom) utgör
har flera gånger visat sig vara viktiga för TLTH. Vi har även märkt att detta börjar bli fallet
med Christina. En anställning, med lön likställd Bodils, där receptionisten jobbar lika mycket
som idag (50% i ca 10 månader) hade kostat oss knappt 200 000 kr.
När det kommer till att anställa nuvarande receptionist skulle det underlätta processen vill
anställning enormt och spara oss pengar för utlysning. Vi är dessutom väldigt nöjda med
Proposition
receptionen

angående

Bemanning

av
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av kansliet

Christina och hon trivs bra på jobbet. Dock har det framkommit att hon är intresserad av att
eventuellt börja plugga till hösten vilket gör att hon kommer behöva sluta hos oss.

3. Vi utlyser tjänsten med ambition att fast anställa någon
Fördelen med denna lösning är, förutom det som nämns ovan i punkt 2, dels att vi kan få
fler sökande vilket ökar chansen att rätt person blir anställd samt att chansen till en långsiktig
anställning är större än med Christina – även om hon inte väljer att plugga just i höst vet vi
inte hur länga hon vill vara kvar på TLTH.

4. Vi utlyser tjänsten med ambition att anställa en student som
extraknäcker ett eller ett par år
När det pratas om att anställa personer tas ibland aspekten att vi är en studentförening upp.
Med åsikten att verksamheten i en studentförening bör bedrivas för och av studenter. Vi tror
att ett 50% arbete vid sidan studierna hade kunnat vara uppskattat av person som exempelvis
har fått problem med CSN.
En fördel med denna lösning är att vi får en person som garanterat är nära verksamheten
och redan från början har koll på kåren. Nackdelarna är dels att kontinuitet kan blir ett
problem och att överlämning kan bli svårt; att vi går emot våra principer att inte avlöna
samtidigt med studier; och att man får en person på kontoret som är student, men som inte
är heltidare.

5. Lägga ut uppgifterna på befintliga heltidare.
Denna lösning förkastades direkt med hänvisning till den utredning som gjordes i samband
med återinförskaffandet av receptionist 2014.

6. Bygga om en heltidare så att dennes tjänst innefattar
receptionistens
Tanken att bygga om förslagsvis informationsansvarig så att dennes arbetsuppgifter skulle
innefatta att sitta i expen fyra timmar på dag. Då har man inte problemet att man byter
person i expen hela tiden, men fortfarande problemet att det är tråkiga och icke utvecklande
arbetsuppgifter. En lösning är att ge arbetsuppgifterna till poster som ”nästan” är heltidare
men inte riktigt har teckning för att bli heltidsposter i nuläget, exempelvis eventuellt
Nollegeneralen. Undertecknade har inte gått in på detalj i frågan utan anser att denna fråga
behandlas av organisationsutredningsgruppen samt utredningen av Nollningen.

7. Skapa en ny heltidare
Att bygga en heltidare som enbart tar över de uppgifter som utförs av receptionisten idag är
inte försvarbart. Dels då det, som sagt, inte är utvecklande eller roliga uppgifter och dels
eftersom det inte är tillräckligt mycket.
En idé är att ta en del av poster som redan är överbelastade, exempelvis pedellen, och lägga
över på den nya heltidaren. Här lekte undertecknade med tanken att skapa en ”vice pedell”
som ansvarar för expen och samtliga kundbemötanden. Då kan pedellen fokusera mer på att
vara ”vaktmästare” för Kårhuset och Lophtet.
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av kansliet

Enligt det shablonbelopp som finns för heltidare hade detta kostat oss ca 250 000 kr per år.

8. Lägga uppgifterna på ideella funktionärer
Detta tror undertecknade inte är realistiskt av tidigare nämnda anledningar.

9. Skapa en arbetspool med studenter
Tanken är att skapa en pool med studenter som, likt Kårhusservice, tar dagspass i expen mot
ersättning. Det finns många risker och nackdelar med den här lösningen:





Vi kan inte garantera att expen är bemannad. Risken finns att ingen kan ta ett pass.
Det blir svårt med kontinuitet då hela tiden blir olika personer som sitter i expen.
Idén om ett ansikte för kårexpen försvinner.
Det blir extraadministration på den heltidare som blir ansvarig för att rekrytera och
administrera expen-poolen.
Det finns en risk att personer endast sitter i expen för pengarna och servicegraden
därmed kan sjunka.

Det är viktigt med tydliga krav och riktlinjer vid införande av en sådan pool. Exempelvis i
from av antal pass man måsta ta, schemaläggning och närvaro.
Den uppenbara, och stora, fördelen med detta alternativ är att kostnaderna blir betydligt
lägre. Givet att vi har samma öppettider som idag (4 timmar, 39 veckor om året) ger
300kr/dag en kostnad på 71 600 kr/år och 500 kr/dag en kostnad på 127 000 kr/år.

Sammanställning
Vi tror i huvudsak på att anställa (2-4), skapa en ny heltidare (7) eller skapa en arbetspool (9),
men kommer jämföra det mot nuläget (1). Den första jämförelsen är den rent ekonomiska:
Alternativ

Kostnad (per år)

Diff från idag (per
år)

Hyra in från Adecco

300 000 kr

0 kr

Heltidare

250 000 kr

50 000 kr

Anställa (50%, 10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

Anställa student (50%, 10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 500 127 000 kr
kr/dag)

173 000 kr

Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 300 72 000 kr
kr/dag)

228 000 kr

Därefter kan man konstatera att arbetspoolerna hade skapat merarbete för en befintlig
heltidare, förslagsvis Generalsekreteraren, med uppskattningsvis 5% (2h/vecka); samt att en
ny heltidare hade avlastat befintliga heltidare med uppskattningsvis 50%. Dessutom
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av kansliet

uppskattar vi att en fast anställd skulle kunna ha tid med 20% mer arbete än vad som utförs
idag, vilket eventuellt skulle bli en avlastning för heltidare.
Om man, hypotetiskt och för att kunna jämföra, räknar om heltidar-tid till pengar med
schablonen 220 000 kr/år (vilket motsvarar det arvodet kostar för en heltidare). Notera att
det är fiktiva kostnader då vi inte sparar pengar på att frigöra tid för heltidare. Får man
följande resultat:
Alternativ

Kostnad

Arbetspool
(4h/dag,
39 veckor, 300 kr/dag)

72 000 kr

228 000 kr

-5 %

83 000 kr

217 000 kr

Arbetspool
(4h/dag,
39 veckor, 500 kr/dag)

127 000 kr

173 000 kr

-5 %

138 000 kr

162 000 kr

Heltidare

250 000 kr

50 000 kr

50 %

140 000 kr

160 000 kr

Anställa (50%, 10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

20 %

156 000 kr

144 000 kr

Anställa student
10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

0%

200 000 kr

100 000 kr

300 000 kr

0 kr

0%

300 000 kr

0 kr

(50%,

Hyra in från Adecco

Diff från idag

Effektivisering

Kostnad
inkl
effektivisering

Diff
effektiv.

inkl

De viktiga aspekter som inte tas upp i beräkningarna ovan och behöver viktas in är följande:
 Servicegrad.
 Kontinuitet/”ställtider”.
 Heltidargruppens storlek.
De två första aspekterna går att tolka in i beräkningar genom att helt enkelt ge de olika
alternativen ”betyg” på en skala 1-5, enligt tabell:
Alternativ
Anställa (50%, 10 mån/år)
Hyra in från Adecco
Anställa student (50%, 10 mån/år)
Heltidare
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 500 kr/dag)
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 300 kr/dag)

Servicegrad (1-5)
5
4
4
4
3
2

Kontinuitet (1-5)
5
4
4
3
2
1

Sammanställer man den ekonomiska aspekten samt servicegraden och kontinuiteten (SoK)
ser man att de två billigaste alternativet och ger i särklass sämst SoK. Heltidare, anställa
student och hyra från Adecco ger nästan samma SoK, men heltidare är betydligt billigare. Att
fastanställa är bäst i SoK och ligger i mitten på kostnad.
Aspekten rörande heltidargruppen blir en ideologisk fråga som kräver närmare eftertanke
och diskussion om styrelsen skulle välja att röra sig i den riktningen. Dessutom så krävs det
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Sammanvägt
5
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1,5

FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av kansliet

större input från resterande organisation för att förankra en eventuell sådan lösning. Slutligen
tillkommer rent praktiska frågor så som kontorsplats med mera.

Slutsats och nästa steg
Ovan sammanställda resultat ger inte en tydlig bild av vilken väg TLTH bör gå i frågan.
Styrelsen måste ta ställning till följande för vidare utredning:
 Vikten av heltidargruppens storlek.
 Till vilken grad ekonomiska besparingar och effektivisering får göra anspråk på
servicegrad och kontinuitet.
Vi tror ändå att den bästa vägen att gå tillsvidare är att TLTH anställer Christina även om det
kanske bara blir för ett halvår. Under det halvåret sparar vi mellan 50 000kr och 72 000kr
jämfört med att hyra från Adecco men förändrar i övrigt inte servicegraden. Under halvåret
ges styrelsen möjlighet att i lugn och ro fortsätta att undersöka frågan för en långsiktig
lösning.
Den enda risken med att anställa Christina är om hon ångrar sig om studier och vill fortsätta
jobba samtidigt som vi kommer fram till att en annan lösning är optimal för bemanning av
receptionen. Utan att ha hört med arbetsgivaralliansen tror undertecknade det är möjligt att
till att börja med anställa Christina under en begränsad tid för att undvika denna risk. Om så
ej är fallet anser vi att risken är värd besparingen.
Under tiden fram till styrelsemötet kommer kontakt tas med arbetsgivaralliansen tas för att
förtydliga formerna för en anställning och nödvändigt pappersarbete förberedas för att
möjliggöra direkt handling om styrelsen ställer sig positiva till förslaget.

I tjänsten, dag som ovan,

Anders Persson, Kårstyrelseledamot 15/16, och Björn Sanders, Kårordförande 15/16.
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Kårhuset Lund, 21 april 2016
Oskar Hansson, Kårstyrelsen 2015/2016

Reservation
Hej,
Jag reserverar mig mot att Styrelsen föreslår för Fullmäktige att anställa en Kanslist som
ska arbeta i expeditionen, och därmed inte ser en studentdriven expedition som en
långsiktig lösning.
Teknologkåren är en ideellt driven organisation av studenter för studenter, och ska så
förbli. Teknologkårens verksamhet bör i så stor utsträckning som möjligt baseras på ideellt
studentengagemang, och endast i undantagsfall bestå av arvoderade studenter. I extrema
undantagsfall kan det vara befogat med en extern och icke-studentbaserad personal,
exempelvis när ekonomisk expertis krävs. En kanslitjänst berättigar inte att Teknologkåren
frångår principen om en ideell och studentdriven verksamhet.
Jag anser att kontinuiteten felaktigt har blivit högre prioriterad än den ovan nämnda
principen i expeditionsfrågan. Teknologkåren har aldrig prioriterat så tidigare i
bemanningsfrågor. Varför ska kontinuitet anses viktigare än studentkoppling i just i
expeditionen, när den exempelvis inte gör det i arbetslednings-, lokal- eller
näringslivsfrågor?
Pragmatiskt sett är det svårt att strukturera om arbetsuppgifter inför höstterminen, men
med ett tydligt inriktningsbeslut i ryggen från Fullmäktige kan Styrelsen göra förändringar
under hösten som börjar gälla under våren. Således anser jag att Fullmäktige endast bör
godkänna en anställning fram till nyår, sedan bör kårexpeditionen rymmas inom vår
verksamhet. Den långsiktiga lösningen bör vara att expeditionen bemannas av en, eller ett
fåtal, heltidare. På så vis vidareutvecklas Teknologkårens studentdrivna verksamhet i rätt
riktning.
Vänligen,
Oskar Hansson

Appendix till proposition
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Proposition angående rambudget och
medlemsavgift för 2016/2017

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Arbetet med Budget för verksamhetsåret 16/17 har fortlöpt genom tre typer av möten:
- Möten med utskottsordföranden, med syfte att få in synpunkter från verksamheten
- Möten med Budgetgruppen på konkretiseringsnivå, där synpunkter från
verksamheten diskuterades och årets budget jämfördes med tidigare års utfall
- Möten med Budgetgruppen på rambudgetnivå, där större förändringar diskuterades
och budgeten som helhet diskuterades under ett avslutande möte
Arbetsgruppen består av Jacob Adamowicz, Per Ahlbom, Anny Bernholtz, Oskar Hansson,
Jacob Karlsson, Malin Riddarström, Gustav Seemann, Linn Svärd och Dante Zia.
Administration & ekonomihantering
Våra kostnader ökar då en heltidsarvoderad utbildningsbevakare tillkommer till nästa
verksamhetsår och då arbetsgivaravgifterna ökar. Vidare är funktionärshoodies en
övergripande kostnad och belastar administrationen snarare än respektive utskott. Det är nu
även budgeterat för att anställa en kanslist, något som för innevarande verksamhetsår är
budgeterat som en inhyrd tjänst. Det reducerar det negativa resultatet.
TLTH Näringsliv & ARKAD
Här flyttas ARKAD-specifika kostnader från en gemensam resultatenhet till ARKAD för att
spegla den uppdelning av TLTH Näringsliv och ARKAD som finns i verksamheten.
ARKAD får större intäkter som resultat av en prishöjning. ARKAD-gasquen kommer att
äga rum i Färs & Frosta Sparbank Arena, varför omsättningen ökar. Det tillkommer även
extra medel för att uppmärksamma att ARKAD firar 40 år.
Funktionärsvård
Budgeten för sektionskontakter utökas, bland annat genom utbildningar för sektionernas
valberedningar och likabehandlingsombud. Kostnader för resor till och från Helsingborg
justeras upp för att spegla verkligheten.
Husutskottet
Övergripande kostnader flyttas från Husutskottet till Administration. Dessutom justeras
intäkter och kostnader för att bättre spegla verksamheten. Avskrivningar för en ny Rulle
tillkommer.
Aktivitetsutskottet
Budget för ET-slasquer och puben Puben justeras för att bättre spegla verksamheten, vilket
ger ett negativt budgeterat resultat för ET-slasquen och ett positivt budgeterat resultat för
puben Puben. Corneliusbalen och Nyårsbalen budgeteras att få ett större negativt resultat
Proposition angående rambudget och
medlemsavgift för 2016/2017
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Kårhuset Lund, 21 april 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Proposition angående rambudget och
medlemsavgift för 2016/2017

och blir därmed något mer realistiska. Sångarstridens budget justeras för att kunna täcka
lönekostnader. Budgeterat resultat för Welcome Party justeras upp.
Nollningen
Nollningen har kostnadseffektiviserats och det budgeterade resultatet för festerna har ökats.
Övergripande
Summan av intäkter budgeteras i princip att vara oförändrad då universitetets kårstöd
minskar och vår medlemsavgift prognostiseras att öka. Medlemsavgiften för nästkommande
verksamhetsår lyftes som bekant redan under FM1 så att den kunde tas med i budgetarbetet,
men då stadgan stipulerar att den ska förekomma under Vårfullmäktige lyfter undertecknad
den nu återigen. Då enligt tidigare beslut.

Jag yrkar därför på
att

rambudgeten för verksamhetsåret 2016/2017 fastställes enligt bilaga.

att

Fullmäktige för verksamhetsåret 2016/2017 godkänner ett budgetavsteg på 75 000
kronor på ARM12 6150 för att täcka tryckkostnader för ARKAD-katalogen.

att

medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016/2017 fastställes enligt:
Utbildningsprogram

Antal år

Medlemsavgift

Utbytesstudier (inresande)

½

100 kr

Utbytesstudier (inresande)

1

100 kr

Tekniskt basår

1

100 kr*

Mastersprogram

2

140kr

Livsmedelstekniskt program

2

140kr

Högskoleingenjörsutbildning

3

210 kr

Brandingenjörsutbildning

3½

245 kr

Kandidatprogram i industridesign

3

210 kr

Doktorandutbildning

4+

350 kr

Arkitektutbildning

5

350 kr

Civilingenjörsutbildning

5

350 kr

*Medlemskapet är giltigt under den tid studenten studerar Tekniskt basår.

I tjänsten,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare
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Kårhuset Lund, 2016-04-14
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Teknologkåren vid LTH - Rambudget
Resultatenhet Beteckning

Rambudget 16/17
Kostnader

Intäkter

Administration & ekonomihantering
ADM01
Administration - Allmänt
ADM02
Heltidare
ADM03
Kansli
Resultat Administration & ekonomi

Intäkter

Arkivutskottet
ARK01
Arkivutskottet
Resultat Arkivutskottet

Intäkter

TLTH Näringsliv & ARKAD
ARM01
TLTH Näringsliv - Allmänt
ARM02
TLTH Näringsliv - Annonser
ARM03
TLTH Näringsliv - Evenemang
ARM10
ARKAD - Allmänt
ARM11
ARKAD - Mässa & logistik
ARM12
ARKAD - PR & marknadsföring
ARM13
ARKAD - Företag & event
ARM14
ARKAD - Gasque
ARM15
ARKAD 40 år
Resultat TLTH Näringsliv & ARKAD

Intäkter

Fullmäktige
FME01
Fullmäktige
Resultat Fullmäktige

Intäkter

Funktionärsvård
FUV01
JFF
FUV02
Tackmästeriutskottet
FUV03
Sektionskontakter
FUV04
Medaljkommittén
Resultat Funktionärsvård

Intäkter

Husutskottet
HUT01
Husutskottet - Allmänt
HUT02
Cornelis
HUT04
Datorsupportgruppen
HUT05
Gasquesalen
HUT06
Lophtet
HUT07
Rulle
HUT08
Teknikutskottet
HUT10
Kårhusservice
Resultat Husutskottet

Intäkter

Idrottsutskottet
IDR01
Idrottsverksamhet
Resultat Idrottsutskottet

Intäkter

Informationsutskottet
INF01
Informationsutskottet
Resultat Informationsutskottet

Intäkter

Internationell verksamhet
INT01
Internationella projekt
INT02
BEST
INT03
IAESTE
Resultat Internationell verksamhet

Intäkter

Aktivitetsutskottet
KLU01
Aktivitetsutskottet - Allmänt
KLU01
Projektkassa
KLU01
Projektkassa - Alkoholfria projekt
KLU02
ET-slasquer
KLU03
Corneliusbalen
KLU04
Nyårsbalen
KLU05
Puben Puben
KLU06
Sångarstriden
KLU07
Proud Tech
KLU08
F1 Röj
KLU09
Danskurserna
KLU10
Projekt
KLU31
Uthyrningsverksamhet
INT04
Welcome Party
Resultat Aktivitetsutskottet

Intäkter

Styrelsen
KSY01
Styrelsen
KSY01
Styrelsen - Disponibelt
Resultat Styrelsen

Intäkter

Löner
LÖN01
Resulat Löner

Intäkter
258 896 kr

Sektionsanställda

Medlemshantering
MED01
Medlemshantering
Resultat Medlemshantering

Rambudget 15/16

60 000 kr
135 000 kr
- kr

Kostnader
885 566 kr
2 757 225 kr
550 003 kr

Resultat

Intäkter

Rambudget 15/16
Kostnader

Resultat

Intäkter
60 000 kr
195 000 kr
- kr

Kostnader
693 941 kr
2 464 220 kr
674 516 kr

Intäkter

Kostnader
14 840 kr

-

- kr

Kostnader
7 100 kr

- kr

Intäkter

Kostnader
53 820 kr

Intäkter

45 000 kr
- kr
- kr
- kr

Kostnader
114 856 kr
72 800 kr
137 350 kr
11 600 kr

Kostnader
138 060 kr
16 800 kr
13 400 kr
182 818 kr
183 335 kr
119 560 kr
55 000 kr
535 352 kr

Kostnader
81 825 kr
2 000 kr
197 000 kr
153 840 kr
748 000 kr
335 400 kr
160 500 kr
541 813 kr
- kr

kr

Kostnader
62 340 kr

53 820 kr

Resultat

Resultat

Resultat
-

Intäkter

Kostnader
-

kr
kr
kr
kr

Resultat

Intäkter
80 000 kr
41 000 kr
- kr
341 000 kr
249 200 kr
72 995 kr
165 000 kr
465 700 kr

Kostnader
153 130 kr
14 700 kr
11 400 kr
223 918 kr
213 457 kr
59 555 kr
55 000 kr
468 328 kr

Kostnader
22 875 kr

Resultat

33 000 kr

Kostnader
84 325 kr

Kostnader

178 000 kr
219 500 kr
339 850 kr
150 000 kr
61 500 kr
32 500 kr
360 000 kr
98 800 kr
- kr
209 000 kr
216 000 kr

Kostnader
68 500 kr
20 000 kr
20 000 kr
182 600 kr
226 869 kr
364 974 kr
145 725 kr
87 066 kr
43 840 kr
319 499 kr
95 920 kr
- kr
181 994 kr
132 040 kr

kr

Kostnader
22 875 kr

Resultat

Intäkter
33 000 kr

Kostnader
78 050 kr

Intäkter

Kostnader

Kostnader
69 600 kr
20 000 kr
20 000 kr
178 000 kr
241 330 kr
358 428 kr
109 825 kr
82 580 kr
62 710 kr
338 399 kr
98 800 kr
- kr
181 994 kr
137 400 kr

11 123 kr

-

kr

Kostnader
29 930 kr
80 000 kr

Resultat

Kostnader
249 146 kr

Intäkter
kr

Kostnader
44 390 kr
80 000 kr

109 930 kr

Resultat

Kostnader
242 606 kr

-

kr

Kostnader
76 740 kr

Resultat

8 934 kr
Intäkter
-

-

76 740 kr

124 390 kr

Resultat

9 750 kr
Intäkter

1 798 kr

Resultat

Intäkter
251 540 kr

33 520 kr

Resultat

-

-

Resultat

-

178 000 kr
247 500 kr
339 968 kr
105 000 kr
61 500 kr
46 500 kr
360 000 kr
98 800 kr
- kr
209 000 kr
216 000 kr

45 050 kr

- kr
150 000 kr
28 520 kr

20 800 kr
Intäkter
35 000 kr

22 875 kr

Resultat
-

- kr
120 000 kr
25 000 kr

Resultat

Resultat
-

51 325 kr

- kr
140 800 kr
25 000 kr
-

35 000 kr

Intäkter

22 875 kr

Resultat
-

- kr
120 000 kr
25 000 kr

215 407 kr

-

194 010 kr

Resultat

273 055 kr

- kr

62 340 kr

- kr
66 160 kr
108 850 kr
19 000 kr

291 606 kr

Resultat

14 840 kr

3 002 792 kr

-

-

80 000 kr
41 000 kr
- kr
381 000 kr
249 200 kr
67 800 kr
165 000 kr
533 380 kr

- kr
87 500 kr
640 000 kr
3 478 750 kr
630 000 kr
- kr
90 000 kr
296 920 kr
- kr

3 577 677 kr

Resultat
-

Kostnader
Resultat
42 475 kr
2 000 kr
197 000 kr
163 300 kr
748 000 kr
214 600 kr
158 000 kr
599 863 kr
50 000 kr
3 403 007 kr

-

kr

7 100 kr

Resultat

Resultat

-

-

- kr
87 500 kr
640 000 kr
3 765 000 kr
630 000 kr
- kr
90 000 kr
365 745 kr
- kr

3 997 794 kr

Resultat

Resultat

kr

Kostnader
76 740 kr

Resultat
-

76 740 kr
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Nollningen
NOL01
Nollningen - Allmänt
NOL02
Kårestival & märkesmålning
NOL03
Nollelördag
NOL04
Regatta
NOL05
Regattabal
NOL06
S-fest
NOL07
Kårkamper
NOL08
Internationell HT-nollning
NOL09
Internationell VT-nollning
Resultat Nollning

Intäkter
218 000 kr
- kr
- kr
- kr
100 000 kr
130 000 kr
25 500 kr
- kr
- kr

Övergripande
OVG01
Bidrag LU
OVG02
Medlemsavgifter
OVG03
Medlemsavgift SFS
OVG04
Medlemsavgift LUS
OVG05
Pressstöd Lundagård
OVG06
Sektionsbidrag
Resultat Övergripande

Intäkter
1 607 000 kr
479 100 kr

Pålsjö Ängsblad
PÄB01
Pålsjö Ängsblad
Resultat Pålsjö Ängsblad

Intäkter

Reftec
REF01
Resultat Reftec

Intäkter

Kostnader

Intäkter
220 000 kr
- kr
- kr
- kr
105 000 kr
133 000 kr
25 500 kr
- kr
- kr

Kostnader
321 265 kr
12 200 kr
20 700 kr
23 750 kr
94 342 kr
115 442 kr
20 750 kr
10 000 kr
15 000 kr

124 659 kr

Resultat

Resultat

Intäkter
1 628 000 kr
455 000 kr

36 500 kr
146 000 kr
73 000 kr
432 000 kr

Kostnader

10 000 kr

Kostnader
64 800 kr

36 500 kr
153 300 kr
73 000 kr
432 000 kr

Resultat
-

Reftec

-

kr

Kostnader
74 400 kr

Valnämnden
VAL01
Valnämnden
Resultat Valnämnden

Intäkter

Kostnader
176 158 kr
- kr
- kr
- kr

-

kr

Kostnader
9 000 kr

12 217 744 kr

Kostnader
64 020 kr

Intäkter
14 400 kr

Kostnader
86 200 kr

Intäkter
70 000 kr

Kostnader
166 428 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

-

kr

Kostnader
14 000 kr

11 834 877 kr

126 428 kr

Resultat
-

11 880 773 kr

71 800 kr

Resultat

Intäkter

54 020 kr

Resultat
-

9 000 kr
94 527 kr

Resultat
-

106 158 kr

Resultat
-

12 312 271 kr

Intäkter
10 000 kr

74 400 kr

Resultat

-

1 388 200 kr

54 800 kr

Resultat
-

70 000 kr

149 949 kr

Resultat

1 398 600 kr

Intäkter

Rambudget 15/16

Resultat

-

Utbildningsutskottet
UTB01
Utbildningsutskottet - Allmänt
UTB01
VKOu disponibelt
UTB01
VKOs disponibelt
UTB01
VKOi disponibelt
Resultat Utbildningsutskottet

Totalt

Kostnader
305 225 kr
12 700 kr
23 700 kr
20 500 kr
91 342 kr
103 942 kr
20 750 kr
- kr
20 000 kr

14 000 kr
45 896 kr
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Motion angående namnbyte på Pålsjö Ängsblads
redaktör

Kårhuset Lund, 5 april 2016
Desirée Ohlsson, Pålsjö Ängsblads
redaktör 15/16

Motion angående namnbyte på Pålsjö
Ängsblads redaktör
Bakgrund
Ordet redaktör syftar oftast på en person i redaktionen som har ansvar för en viss del i
tidningen. Chefredaktör däremot brukar användas på den person som har huvudansvaret för
redaktionens arbete och brukar ofta vara den som är ansvarig utgivare. Pålsjö Ängsblads
redaktör är den som leder och fördelar arbetet inom redaktionen samt är ansvarig utgivare,
därför hade ”Chefredaktör Pålsjö Ängsblad” varit ett bättre namn på posten då det mer speglar
vad det innebär att vara Pålsjö Ängsblads redaktör. Pålsjö Ängsblads redaktör är
chefredaktör för tidningen och ordet ”redaktör” är en bättre beskrivning på de övriga
redaktionsmedlemmarna.
Motsvarande post på till exempel Chalmers, THS och LinTek, benämns ”chefredaktör”.
Även på Lundagård och en del av sektionerna benämns den som är huvudansvarig för
tidningen med ”chefredaktör”.
Chefredaktör låter dessutom mer legitimt när man kontaktar företag för annonsförsäljning,
tryck eller liknande.

Förslag
För att bättre spegla postens innebörd yrkar jag på
att

i Reglementet 1.2.1 Valfullmäktige i punktlistan byta namn på posten från Pålsjö
Ängsblads redaktör till Chefredaktör Pålsjö Ängsblad

att

i Reglementet Kapitel 8, Pålsjö Ängsblad i texten under rubriken byta namn på posten
från Pålsjö Ängsblads redaktör till Chefredaktör Pålsjö Ängsblad

att

i Reglementet 8.2 Pålsjö Ängsblads redaktör på samtliga ställen under rubriken byta
namn på posten från Pålsjö Ängsblads redaktör till Chefredaktör Pålsjö Ängsblad

I tjänsten,

DESIRÉE OHLSSON,
Pålsjö Ängsblads redaktör 15/16

Motion angående namnbyte på Pålsjö Ängsblads
redaktör

ERIK ALSTERSJÖ,
Redaktionsmedlem Pålsjö HT15
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MOTIONSSVAR
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 17 april 2016
Dante Zia, kårstyrelseledamot 15/16

Motionssvar ”namnbyte på Pålsjö Ängblads redaktör”
Styrelsen är enig med motionären om att ett namnbyte till ”Chefsredaktör Pålsjö
Ängsblad” är en rimlig ändring att genomföra då det är ett bättre och mer beskrivande
namn för vad posten som ”Pålsjö Ängsblads redaktör” innebär.
Kårstyrelsen yrkar därför på
att bifalla motionen i sin helhet

I tjänsten, dag som ovan
DANTE ZIA
Kårstyrelseledamot 15/16

Motionssvar ”namnbyte på Pålsjö Ängsblads
redaktör”
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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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STYRELSEHANDLING
Motion angående äskning för ventilationssystem i
MaskinerI:et

Kårhuset Lund, 7 april 2016
Svante Nyman
Ordförande I-sektione

Motion angående äskning för
ventilationssystem i MaskinerI:et
Bakgrund
MaskinerI:et (tidigare kallat M-Café) i Maskinhuset har länge varit en välfungerade och
välbesökt sittningslokal, publokal, café och studieplats. För lite mindre än ett år sedan
inspekterades köket av Husinspektionen och Brandmyndigheten. De kom fram till att
ventilationssystemet var otillräckligt för att använda köket till att steka, fritera samt tillaga
mat där det förekommer os. Det blev då totalförbud på att utföra tidigare nämnda
tillagningssätt. Detta har försvårat både M- och I-sektionens verksamheter i lokalen något
oerhört. Det blir svårt att servera kvalitativ mat på såväl pubar och sittningar som under
caféets dagliga verksamhet och våra veckoliga studiekvällar när man varken kan steka eller
tillaga mat som osar. Ett exempel på en innovativ lösning som provats under vintern är att
Sexmästariet har fått stå utomhus och grilla, där kommunikation skett med walkie-talkies till
köket. Detta har fungerat men känns dock inte som en lösning som håller i längden.
Nyligen lade I- och M-sektionen 90 000 kr på att renovera och fräscha upp cafélokalen. En
renovering som vi är mycket nöjda med, dock känner Sektionerna att lokalen inte längre kan
utnyttjas till sin maximala potential på grund av ventliationsproblemet.
Lokalen används som sagt flitigt under året. Maskinsektionen har pubverksamhet ca var
tredje vecka och I-sektionen har sittningar ungefär 6 gånger per termin. Vi hyr även ut
lokalen till andra sektioner, ett exempel på det har varit att V-sektionen har hållit pub där
nyligen. Studiekvällar hålls varje vecka för både Maskinsektionen och I-sektionen, där även
mat serveras vilket är väldigt uppskattat. Vidare har köket används till att laga varm mat i den
dagliga caféverksamheten, som sektionerna delar på. Detta är nu inte längre möjligt. En
period där lokalen och köket bokas väldigt ofta är Nollningen, under denna period är det inte
bara I- och M-sektionen som är där flitigt utan även andra sektioner använder lokalen då.
Lokalen är även en del av Teknologkårens pubrunda där alla sektioner på LTH är välkomna.
Sedan dagen totalförbudet började råda har vi kämpat desperat för att få ett nytt
välfungerande ventilationssystem för att åter igen kunna nyttja köket optimalt. Detta arbete
har gått genom följande parter: Maskinhusets husstyrelse, Akademiska Hus samtliga
korrespondenter, Andreas Svensson och andra instanser på LTH. Tillvägagångssättet för
reparationer likt dessa är relativt enkla, en offert beställs från Akademiska Hus som sedan
måste finansieras och betalas inom 30 dagar. När detta var kartlagt var vi såklart extremt
nyfikna på offertens slutgiltiga summa. Den beställdes direkt efter att vi fått
tillvägagångssättet bekräftat och samtidigt började vi undersöka de tidigare nämnda parternas
intresse i en finansiering.

Motion angående äskning för ventilationssytem i
MaskinerI:et
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Motion angående äskning för ventilationssystem i
MaskinerI:et

Kårhuset Lund, 7 april 2016
Svante Nyman
Ordförande I-sektione

Här fick vi två tunga besked: offertens summa blev slutligen 150 000 kronor inkl. moms och
ingen av ovan nämnda parter fann intresse i att finansiera. Detta trots Akademiska Hus stora
insatser i LED-caféet och V-sektionens café. Då det bestämdes att inte renovera caféet
under Maskinhuset renovering har det inte blivit av sedan dess, trots nya beslut på V- och Ehusen. Det är planerat att renovera Maskinhusets låghusdel under kommande år och under
detta arbete kommer inte MaskinerI:et innefattas och därför kommer inte något nytt
ventialtionssystem sätts in då.
Gruppen tycker att hela Teknologkåren har nytta av att ha ännu en stor fungerande lokal för
pub-, sittnings- och caféverksamhet. Vi ser en stor medlemsnytta i att även MaskinerI:et kan
utnyttjas till full potential, inte bara för Maskin- och I-sektionens medlemmar utan även för
Teknologkårens alla medlemmar som frekvent besöker våra pubar och vårt café samt till viss
del våra sittningar, i att även MaskinerI:et kan utnyttjas till full potential.
Som bilagor finner ni lokalbokningarna under senaste året samt offerten vi fått från LU
Bygg.

Förslag
Efter att ha tagit fram en offert tillsammans med LU Bygg och själva planerat att stå för en
stor del av finansieringen, föreslår vi att Kåren centralt hjälper oss med ett bidrag till ett nytt
ventilationssystem så att MaskinerI:et kan komma tillbaka till sin forna glans.
Fördelningen av totalsumman kommer delas upp 66% Maskinsektion och 33% I-sektionen.
Kårens bidrag kommer att gå till att dra ner totalsumman. Sektionerna kommer att äska på
våra respektive sektionsmöten. Gruppen fortsätter även att titta om diverse företag kan
hjälpa oss att dra ner totalkostnaden, dock utan större framgång.
Vi yrkar därför på
att

ur Styrelsen disponibelt avsätta 50 000 kr för inköp och installation av bifogat
ventilationssystem för MaskinerI:et.

I arbetsgruppen för MaskinerI:ets ventilations ärofyllda uppdrag,

SVANTE NYMAN,
Ordförande
Sektionen för
Industriell Ekonomi

HANNA WIGGMAN,
Ordförande
Maskinsektionen

JAKOB WILSON,
Verkmästare
Maskinsektionen

Motion angående äskning för ventilationssytem i
MaskinerI:et

NIKLAS INGEMANSSON,
Seniorsledamot
Maskinsektionen
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående äskning för

Kårhuset Lund, 19 april 2016
Micaela & Dante Kårstyrelsen 15/16

ventilationssystem i MaskinerI:et

Motionssvar: Motion angående äskning för
ventilationssystem i MaskinerI:et
Kårstyrelsens diskussioner fastnade tidigt i själva principfrågan om huruvida kåren bör bevilja medel till
sektionerna för att förvalta redan befintlig verksamhet eller ej. Kårstyrelsen har klara ståndpunkter för
att hjälpa sektioner i kris och att bidra till utvecklande verksamhet men saknar idag principer för hur
förvaltande frågor bör hanteras. Kårstyrelsen ansåg att frågan var av strategisk karaktär och därför
istället bör diskuteras i fullmäktige. Nedan följer en sammanfattning av de diskussioner som hölls under
styrelsemötet samt kårstyrelsens slutgiltiga åsikt i frågan.
Både I- och M-sektionen är stora sektioner med förhållandevis god ekonomi. Under mötet diskuterades
huruvida de båda sektionerna har råd att göra den aktuella investeringen och utan att sätta fingret på
exakta summor så konstaterades att så var fallet. Kårstyrelsen gjorde alltså bedömningen att frågan inte
handlar om någon form av kris (force majeure). Investeringen i fråga kan dock hindra sektionerna från
att göra andra större investeringar inom den närmsta framtiden. En diskussion hölls även om hur andra
sektioner har behandlat liknande scenarion som I- och M-sektionen befinner sig i nu.
Att uppdatera ventilationssystemet har varit på bordet hos sektionerna sedan i höstas då problemet
uppdagades. Sektionerna har arbetat hårt för att få Akademiska Hus att finansiera det nya
ventilationssystemet. Dessvärre har Akademiska Hus inte varit behjälpliga utan menat att sektionerna
själva ska stå för kostnaderna. Kåren hade möjligen kunnat vara ett stöd i dialogerna med Akademiska
Hus om sektionerna lyft frågan tidigare hos kåren. Investeringen behöver dock göras omgående för att
lokalen ska kunna nyttjas ordentligt till hösten, vilket sätter extra press på frågan.
Kårstyrelsen förstår också att lokalen i fråga är en av TLTHs mest välanvända lokaler och att denna
nyttjas av flera sektioner, framförallt under nollningen. Kårstyrelsens generella och enade ståndpunkt är
att vi vill kunna finnas till för sektionerna och hjälpa vid behov, men vi saknar som sagt principer kring
vad dessa behov bör innefatta.
Motionen har skapat en spännande diskussion på kåren och vi tycker att det är mycket positivt att
sektionerna engagerar sig i kårens centrala verksamhet. Kårstyrelsen vill, utöver att fullmäktige ska ta
beslut i den enskilda frågan, även uppmuntra fullmäktige att diskutera frågan vidare.
Angående kårstyrelsens åsikt i frågan så hölls en lång diskussion som slutade i att kårstyrelsen slutligen
valde att yrka bifall på motionen, dock med en inkommen reservation.
Kårstyrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet.

att

Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som diskuterar och tar beslut i frågan om
hur kåren ska ställa sig till att bidra till förvaltande verksamhet hos sektioner
och fria föreningar inom Teknologkåren vid LTH.

Kårstyrelsen genom,
MICAELA BORTAS
Kårstyrelseledamot 15/16

Motionssvar: Motion angående äskning för
ventilationssystem i MaskinerI:et

DANTE ZIA
Kårstyrelseledamot 15/16
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Appendix till motionssvar

Kårhuset Lund, 21 april 2016
Peter Dahl, Kårstyrelsen 2015/2016

Reservation
Hej,

Jag reserverar mig mot att uppmuntra FM till att ställa sig positiva till alla former av
förvaltningsstöd hos Sektioner och Fria föreningar.
Min reservation är grundad i min övertygelse att Kåren har en annan roll att spela i
relation till våra Sektioner/Fria föreningar än att stötta deras löpande förvaltning av redan
existerande verksamheter. Kåren bör ses som en motor för utveckling genom att vi sänker
trösklarna för sektioner och fria föreningar att bredda sin verksamhet och sitt utbud,
detta görs antingen genom ekonomiska bidrag eller genom andra resurser som finns på
Kåren centralt. Båda formerna av verksamhetsstöd behöver inte vara i konflikt med
varandra, däremot tror jag att det finns mycket att vinna på att premiera den ena och
avstå från den andra.

Det ligger i Kårens intresse att den verksamhet som bedrivs idag på och kring Campus är
självfinansierad för det är bara då vi kan ha långsiktighet i den, därför menar jag att Kåren
bör avstå från att ge ekonomiska bidrag till rent förvaltande projekt.

Vänligen,
Peter Dahl

Appendix till motionssvar
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VB: Ventilation
Inkorgen ×

Therese
Paulsson

<therese.paulsson@bygg.lu.se>

29 mars (9 dagar sedan)

till Jakob

Offerten är här nedan, gäller Maj ut.
120 500 kr exklusive moms.
/Therese
Från: Christer Nothnagl [mailto:Christer.Nothnagl@akademiskahus.se]
Skickat: den 29 mars 2016 12:26
Till: Therese Paulsson
Ämne: SV: Ventilation

Hej
Jag har stämt av och tidigare offererad summa och offertsumman kan hållas maj ut (2016).

Offert berörande installation av imkanal på Mcafé, Maskinteknik
Kostnaden för installation av imkanal på Mcafé uppgår till 120 500 kr exklusive moms enligt
nedan utförande:
Omfattning:


Demontering/rivning befintlig installation.



Ny frånluftsfläkt.



Ny kåpa.



Rostfria kanaler.



Injustering.



OVK



Uppdatering av relationshandlingar.

Entreprenaden bedöms kunna påbörjas 23 veckor efter beställning.

Offerten är giltig till och med den 30 november 2015.

Eventuella frågor besvaras av undertecknad.

Med vänlig hälsning
Christer Nothnagl

Christer Nothnagl
Fastighetschef
Akademiska Hus
Ole Römers väg 2, 223 63 Lund
tel 04631 13 75
akademiskahus.se
Följ oss på LinkedIn, Twitter och YouTube

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Klicka här!

Från: Therese Paulsson [mailto:therese.paulsson@bygg.lu.se]
Skickat: den 29 mars 2016 08:15
Till: Christer Nothnagl
Ämne: VB: Ventilation

Hej.
Studenterna i M‐huset arbetar febrilt för att få finansiering till ventilationsombygget i caféet.
Har du möjlighet att ge lite uppskattningar på frågorna de ställer nedan?
Mvh
Therese
Från: Jakob Wilson [mailto:verkstan@maskinsektionen.com]
Skickat: den 24 mars 2016 09:26
Till: Therese Paulsson
Ämne: Ventilation

Hej Therese,
Jag tänkte kolla med dig lite om offert för ventilationen. Detta då många av de som ska finansiera vill ha det
innan de bestämmer sig. Frågorna jag har angående det är hur lång tid tar det för en offert att komma?
Hur lång tid kan den gälla som längst? Och har du någon aning om vad den skulle kunna ligga på såhär
innan vi får den?
Glad påsk,
Jakob Wilson

Bokning av M-café - Januari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Januari
Veckodag

Datum

Fredag

1

Lördag

2

Söndag

3

Måndag

4

Tisdag

5

Onsdag

6

Torsdag

7

Fredag

8

Lördag

9

Söndag

10

Måndag

11

Tisdag

12

Onsdag

13

Torsdag

14

Fredag

15

Lördag

16

Söndag

17

Klockslag

Hyrt av

1

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

Bokning av M-café - Januari

Måndag

18

Tisdag

19

Onsdag

20

Torsdag

21

Fredag

22

Lördag

23

Söndag

24

Måndag

Elin Håkansson

15.00-02.00

I-styr

Styrelseskiphte

25

13-21

SRM

Studiekväll

Tisdag

26

19.00-03.00

Styret 15

Husskiphte

Marie Bye Löken

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

vm-truppen

bytissittning

Charlotte P

Lördag

30

m13

halvtidssittning

HP

Söndag

31

2

708844288

Bokning av M-café - Februari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Februari
Veckodag Datum

Klockslag

Hyrt av

Syfte

13-21

SRM

Studiekväll

Ansvarig

Måndag

1

Tisdag

2

Onsdag

3

ngm

skifte

hanna iscasson

Torsdag

4

Afterschool

Brödbak

Jennie Söderbäck

Fredag

5

Lördag

6

13-03

Sexet

Sexaskiphte

Max Guidotti

Söndag

7

Måndag

8

13-21

SRM

Studiekväll

Tisdag

9

Onsdag

10

14.00-03.00

Café16

Pocahontas

Torsdag

11

14.00-03.00

Mekka

Sittning

Fredag

12

13.00-03.00

Sexmästeriet

Afterschool

Max Guidotti

Lördag

13

Infu

Infuskipte

Julia HP Petterson

Söndag

14

Måndag

15

13-21

SRM

Studiekväll

Tisdag

16

Onsdag

17

Torsdag

18

Fredag

19

13-21

styret 16

matlagning

14 Mekka

Mekka

3

Johan Deniz

Telefonnr

Bokning av M-café - Februari

Lördag

20

Söndag

21

Måndag

22

Tisdag

23

Onsdag

24

Torsdag

25

Fredag

26

Lördag

Heldag

Styret 16

Storskiphte

13-21

SRM

Studiekväll

Elin

SRI
13-03

SpexI

Talangsittning

27

Styret 16

M<3I konfa

Söndag

28

Brunchgruppen

Brunch

Måndag

29

SRM

Studiekväll

13-21

Johan Deniz

4

Caroline Geelmuyden

Jens Thime

707804421

Bokning av M-café - Mars

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Mars
Veckodag Datum
Tisdag

1

Onsdag

2

Torsdag

3

Fredag

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Passionsgruppen
Afterschool

Brödbak

Jennie Söder

4

Sexmästeriet

Afterschool

Max

Lördag

5

Caféet

Städning/sittnin Johan

Söndag

6

Måndag

7

srm

studiekväll

Tisdag

8

Onsdag

9

Torsdag

10

Fredag

11

Lördag

12

Söndag

13

Måndag

14

SRM

Studiekväll

Tisdag

15

Onsdag

16

14-21

13-21

5

Telefonnr

Bokning av M-café - Mars

Torsdag

17

Fredag

18

Lördag

19

Söndag

20

Måndag

21

Tisdag

22

Onsdag

23

Torsdag

24

Fredag

25

Lördag

26

Söndag

27

Måndag

28

Tisdag

29

Onsdag

30

Torsdag

31

13-21

SRM

Studiekväll

V-sek

pub
.

13-21

14-21

SRM

Studiekväll

I-forum

I-forum

Victoria Ahlqvist

Afterschool

Brödbak

Jennie S

6

Bokning av M-café - April

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

April
Veckodag Datum
Fredag

1

Lördag

2

Söndag

3

Måndag

4

Tisdag

5

Onsdag

6

Torsdag

7

Fredag

8

Lördag

9

Söndag

10

Måndag

11

Tisdag

12

Onsdag

13

Torsdag

Klockslag

13-21

Hyrt av

Syfte

Sexmästeriet

Afterschool

SRM

Studiekväll

Ansvarig
Max

Elin

SRI

V-sek
09.00-03.00

TackI

13-21

SRM

Studiekväll

13-03

flickor på..

sittning

14

afterschool

brödbak

Fredag

15

sexmästeriet

afterschool

Lördag

16

Festmästeriet I

7

Max guddotter

Kerstin Nordh

Telefonnr

Bokning av M-café - April

Söndag

17

Måndag

18

Tisdag

19

SRI

Onsdag

20

sexmästeriet

finsittning

Torsdag

21

Fredag

22

phaddertjafs

phaddertjafs

Lördag

23

brunchgruppen

Söndag

24

brunchgruppen

Måndag

25

Tisdag

26

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

Lördag

30

13-21

13-21

SRM

SRM

8

Studiekväll

Elin

Studiekväll

Bokning av M-café - Maj

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Maj
Veckodag Datum

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Söndag

1

Måndag

2

Tisdag

3

SRI/vårtermingsmöte

Onsdag

4

Caféet

Torsdag

5

Fredag

6

Lördag

7

Söndag

8

Måndag

9

Tisdag

10

Onsdag

11

Torsdag

12

Fredag

13

Lördag

14

Söndag

15

Måndag

16

9

Ansvarig

Elin

Städning/Sittnin Johan Deniz

Telefonnr

Bokning av M-café - Maj

Tisdag

17

cfaeeeee

Onsdag

18

mstock!

Torsdag

19

Fredag

20

Lördag

21

Söndag

22

Måndag

23

Tisdag

24

Onsdag

25

Torsdag

26

Fredag

27

Lördag

28

Söndag

29

Måndag

30

Tisdag

31

14-21

Afterschool

brödbak

Jennie

Sexmästeriet

Afterschool

Max

10

Bokning av M-café.xlsx - Januari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Januari
Veckodag

Datum

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Klockslag

Hyrt av

Syfte

15.00 - 00.00
13.00 - 19.30

Internationella phaddrar Phaddermiddag
M12
Halvtidssittning

14.00 - 00.00

I-styrelsen

1

Skiphte för I-styrelsen

Ansvarig

Olle Gemfors

Telefonnr

706117618

Bokning av M-café.xlsx - Januari

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

13.00 - 21.00
13.00 - 03.00

17.00 - 21.00

SRM
M och I-styrelsen
Cafémästeriet

2

Studiekväll
Intersektionell konferens
Caféstädning

Viktoria Ringdahl
Rasmus Johnsso
Jessica Wedmark

709799899
702983916
768066630

Bokning av M-café.xlsx - Februari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Februari
Veckodag Datum
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

Viktoria Ringdahl

709799899

17.00 - 02.00

Cafémästeriet

Pocahontas

Jessica Wedmar

768066630

14.00 - 00.00

AktU

AktU-kickoff

12.00 - 03.00

Sexmästeriet

Sexaskiphte

Ola Andrén
Ludvig Wingren

721867867
706910770

MEKKA

Baka bröd!

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

15.00 - 20.00

NGM

13.00 - 03.00

MEKKA/InfU

16.00 - 00.00

MEKKA

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

Viktoria Ringdahl
Anton Lundström
Alumnimingel
Förbereda mat/InfU-s Niklas Ingemans
MEKKA-kvällsevent Joel Sirefelt
Ludvig Wingren
Afterschool

CafI

Förbereda brunch

08.00 - 14.00

CafI

Brunch

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

15.00 - 00.00

AktU + Caféet

Spelkväll

13.00 - 03.00

Styrelsen

Husskiphte

AktU

AktU-skiphte

3

Ansvarig

Carolina Ingeson
Viktoria Ringdahl
Felix Lundblad
Henrik Håkansso
Axel Philipson

Telefonnr

709799899
737588779
768968789
762671980
706910770
725714666
709799899
762393318
702405697
734206868

Bokning av M-café.xlsx - Februari

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Marie Bye Løken

703264383

Vivian Kamel
Henri
Internationella phaddr Knytkalas
Carolina Ramber
SexI
Talangsittning
CafI
Laga mat till stormöte Carolina Ingeson

725043271
705165588
725714666

08.00 - 03.00

Maskinsektionen

13.00 - 21.00

SRM

14.00 - 01.00
16.00 - 20.00

4

Storskiphte
Studiekväll

Bokning av M-café.xlsx - Mars

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Mars
Veckodag Datum
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

Viktoria Ringd

709799899

15.00 - 02.00

Sångphörmän

Sångfest

Rasmus Johns

702983916

Ludvig Wingre
Brunchgruppen Förbereda brun Viktoria Wastri
Viktoria Wastri
Brunchgruppen Brunch
Viktoria Ringd
SRM
Studiekväll

706910770
709176559
709176559
709799899

Sexmästeriet
13.00 - 03.00
10.00 - 22.00
06.00 - 17.00
13.00 - 21.00

Sexmästeriet

5

Afterschool

Bokning av M-café.xlsx - Mars

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

I

Viktoria Ringd

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

13.00 - 21.00

Sexmästeriet

Brödbak

16.30 - 22.00

Brand

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

Alva Åberg
Företagspresen Sofia Majtorp
Charlie Sundbl
Afterschool

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

6

Viktoria Ringd

709799899
732527025
762480909
707661980

709799899

Bokning av M-café.xlsx - April

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

April
Veckodag Datum
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

19.00 - 02.00

V-phøs

Phadderkickoff Elin Holm

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

Pubrunda

Ludvig Wingre

Ola Andrén

Telefonnr

Ola Andrén
731431261
706910770

M-phøs
13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

13.00 - 21.00

I-sek

VTM förberedel Louise Lyckvik

13.00 - 02.00

I-sek

VTM

Louise Lyckvik

727129922
727129922

Heldagar

AlumnI

Alumnihelg

Heldagar

AlumnI

Alumnihelg

Josefin Anders
Josefin Anders

704712866
704712866

7

Bokning av M-café.xlsx - April

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M-sek
M-sek
13.00 - 20.00

SRM

13.00 - 21.00

Sexmästeriet

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

10.00 - 03.00

M-phøs

7.00 - 15.00

CafI

13.00 - 20.00

SRM

15.00 - nån gån Cafémästeriet

8

Ola Andrén
Alva Åberg
Brödbak
Ludvig Wingre
Afterschool
Phadderkickoff Emil Wåreus
Carolina Inges
I-brunch
Vivian Kamel
Studiekväll
Viktoria Wastring
Film
Studiekväll

732527025
706910770
735099151
725714666
704001418

Bokning av M-café.xlsx - Maj

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Maj
Veckodag Datum
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

14.00 - 21.00

Ivent

Pysselkväll

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

10.00 - 03.00

M-phøs

14.00 - 03.00

Cafémästeriet

Viktoria Ringd
709799899
735099151
Phadderutbildni Emil Wåreus
Cafétackfesten Jessica Wedmark

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

15.00 - 00.00

Bytisar

Pot luck

9

Ansvarig

Jennie Bengts

Rebecka de Z
Natalia Carrer

Telefonnr

708184542

721940000
47767993495

Bokning av M-café.xlsx - Maj

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10.00 - 03.00

M-phøs

Bytisphadderpu Emil Wåreus

13.00 - 21.00

Sexmästeriet

Brödbak

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

12.00 - 01.00

I-sek

Alva Åberg
Ludvig Wingre
Afterschool
Slaget om Lund Victor Bernhar

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

M-sek

Vårtack

I-förening

Intressefika

14.00 - 18.00

10

735099151
732527025
706910770
706290730

Ola Andrén
Astrid Peterss

702249761

Bokning av M-café.xlsx - Juni

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Juni
Veckodag Datum
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Klockslag

Hyrt av

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

Bokning av M-café.xlsx - Juni

Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12

Bokning av M-café.xlsx - Augusti

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Augusti
Veckodag Datum
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

Klockslag

Hyrt av

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

13

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

Bokning av M-café.xlsx - Augusti

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10.00 - 03.00

M-phøs

Phadderkickoff Emil Wåreus

08.00 - 20.00

Sexmästeriet

Matförberedelse Ludvig Wingre

13.00 - 03.00

M-phøs

Afterschool

10.00 - 03.00

M-phøs

Sittning-sittning

11.00 - 13.00

M-phøs

Tetra Pak-dage

16.00 - 23.00

I-phøs

Uppdragsphadd

08.00 - 19.00

M-phøs

Matförberedelse

07.00 - 00.00

M-phøs/I-phøs

Nollesöndag

13.00 - 19.00

SexI

Uppdragspub

14

Ludvig Wingre
Ludvig Wingre
Emil Wåreus
Mattias Wendl
Emil Wåreus
Emil Wåreus/
Carolina Ram

735099151

706910770
706910770
706910770
735099151
701485608
735099151
735099151/701485608
705165588

Bokning av M-café.xlsx - September

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

September
Veckodag Datum
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

17.00 - 23.00

M-phøs/I-phøs

M❤I-sittning

07.00 - 15.00

Carolina Ram
705165588
0735099151/0701485608
Emil Wåreus/
M-phøs/I-phøs Studiekväll
706910770
Sexmästeriet
Matförberedelse Ludvig Wingre
706910770
M-phøs
Reservplan Ølre Ludvig Wingre
Jacob Agardh
761314807
CafI
Sillafrukost

14.00 - 20.00

I-phøs

Studiekväll

14.00 - 19.00

SexI

13.00 - 19.00

M-phøs

Filip Östlund
Matförberedelse Carolina Ram
Emil Wåreus
Studiekväll

708923308
705165588
735099151

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

14.00 - 20.00

I-phøs

Studiekväll

15.00 - 23.00

I-phøs

Sittning

Viktoria Ringdahl
Mathias Sund
706427426
Ingrid Arvidsso
761840604

07.00 - 15.00

CafI

Brunch

Jacob Agardh

13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
14.00 - 00.00

15

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

761314807

Bokning av M-café.xlsx - September

Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13.00 - 20.00

CafI

14.00 -

AktU

Brunch
Brunch

I-sek

16

Jacob Agardh
Myskväll med p Fredrik Ekman
Studiekväll

761314807

Bokning av M-café.xlsx - Oktober

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Oktober
Veckodag Datum
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

07.00 - 14.00

NGM

Brunch

Christoffer Nilsson

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Ola Andrén

15.00 - 17.00

InutI

Utbytesmingel

Dani Sagar

15.00 - 22.00

Sexmästeriet

Brödbak

Simon Axbom

15.00 - 20.00

NGI

Företagsmingel Egil Nordgren

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

After School

Ludvig Wingren

15.00 - 22.00

Cafémästeriet

Tackmiddag

Jessica Wedmark

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Viktoria Ringdahl

17

Ansvarig

Telefonnr

737221893
708864413

Bokning av M-café.xlsx - Oktober

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

17.00 - 20.00

Sexmästeriet

18

Förfest för M6

Mark Schiller

723195820

Bokning av M-café.xlsx - November

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

November
Veckodag Datum
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

CafI

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Rebecka de Zalenski

Studiekväll

Vivian Kamel

Sexmästeriet
Sexmästeriet

15.00 - 19.00

SRM
I-sek
Sexmästeriet
Ivent

19

Drinkkväll

Bokning av M-café.xlsx - November

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Ola Andrén

Studiekväll

Viktoria Ringdahl

Innovation
Ivent
I-konferensen
I-konferensen
15.00 - 19.00

SRM

20

Bokning av M-café.xlsx - December

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

December
Veckodag Datum
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

InutI
13.00 - 03.00

15.00 - 19.00

Rasmus Johnsson

M-sek

Sektionsmöte

Cafémästeriet

Brunch

Cafémästeriet

Brunch

SRM

Studiekväll

Rebecka de Zalenski

Studiekväll

Vivian Kamel

SRI
Cafémästeriet
Sexmästeriet
Sexmästeriet
SexI
9.00 - 13.00

Innovation

15.00 - 19.00

SRM

21

Bokning av M-café.xlsx - December

Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

22

Bokning av M-café.xlsx - Sheet12

23

Bokning av M-café.xlsx - Sheet13

24

STADGAR
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1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
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KAP 1

SEKTIONEN

§ 1:1 Benämning

Sektionen för Väg- och Vattenbyggnadsteknik, i denna stadga kallad Sektionen, är en del
av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, i denna stadga kallad Kåren.

§ 1:2 Ändamål

Sektionen har till ändamål att främja medlemmarnas studier och utbildning. Vidare har
Sektionen till ändamål att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap
samt att tillvarata deras gemensamma intressen. Sektionen drivs utan vinstintresse.

§ 1:3 Överklagande

Beslut taget av någon av Sektionens myndigheter kan hos Kårens fullmäktige överklagas
av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet
tillkännagavs.

§ 1:4 Undanröjande

Beslut taget av någon av Sektionens myndigheter kan av Kårens fullmäktige undanröjas
endast om det uppenbart strider av beslut mot § 1:2 eller mot kårens stadgar.

§ 1:5 Sammansättning

Sektionen består av medlemmar och stödmedlemmar.

KAP 2

MEDLEMMARNA

§ 2:1 Medlemskap

Medlem av sektionen är varje till Kåren ansluten studerande som studerar
a) vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad.
b) vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri.
c) vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering.
d) vid Brandingenjörsprogrammet.
e) vid masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation.
f) vid masterprogrammet Fire Safety Engineering

§ 2:2 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadgar och reglementen.

§ 2:3 Rättigheter

Medlem äger rätt:
a) att med en röst deltaga på Sektionsmöte.
b) att kandidera till Sektionens funktionärsposter.
c) att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter.
d) att taga del av Sektionens protokoll och handlingar.
e) att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
f) att vara valbar till samtliga av sektionens poster

KAP 3

STÖDMEDLEMMARNA

§ 3:1 Medlemskap

Den som vid Sektionen erhållit Civilingenjörs- eller Brandingenjörsexamen, eller annan
medlem av Kåren än vad som tidigare stadgats, äger rätt att ansöka om medlemskap i
sektionen såsom stödmedlem.

§ 3:2 Rättigheter

Stödmedlem har på Sektionsmötet endast yttrande- och yrkanderätt.
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KAP 4

HEDERSMEDLEMMAR

§ 4:1 Orden

Medlemmar av ordenssällskapet Concretum tilldelas hedersmedlemskap i V-sektionen på
livstid.

§ 4:2 Definition

Medlem i orden skall vara:
Civilingenjör V vid Lunds Tekniska Högskola med minst 14 förlupna år sedan uttagen
examen. Personen skall ha varit aktiv i Sektionen under sin studietid, haft ett framgångsrikt
arbetsliv samt hållit kontakten med V-sektionen sedan examen eller på annat sätt ha ett gott
förhållande till Sektionen.
eller
Person som undervisat i V-ämnen under minst 10 år, och som på
ett enastående sätt verkat för studenternas bästa och på alla sätt visat sitt varma hjärta för
sektionens medlemmar.

§ 4:3 Benämning

Ordensmedlemmens förnamn begåvas med suffixet -atus. Slutar ordensmedlemmens
förnamn med en vokal ändras suffixet till -tus.
Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus.

§ 4:4 Medlemskap

Varje ojämnt år inväljs två nya medlemmar. Förslag till nya medlemmar kan ges antingen
av ordensmedlemmar i samspråk med V-sektionens ordförande eller av V-sektionens
styrelse. Beslut om medlemskap tages enhälligt av V-sektionens Presidie tillsammans med
ordens ordförande Donatus. Om personen skulle nekas medlemskap skall detta inte
nedtecknas till eftervärlden. De nya medlemmarna bjuds med sin respektive på sektionens
vårfestlighet, för en kostnad motsvarande gasquefest, där de blir invigda i concretum.

§ 4:5 Val av Donatus

Ny Donatus väljs på hösten varje ojämnt år av styrelsen i samråd med av Concretum utsedd
valberedning. Donatus kan omväljas en gång.

§ 4:6 Rättigheter

Medlemmarna av ordenssällskapet Concretum inbjuds till V-sektionens vår- och
höstfestlighet samt eventuella jubileumsfestligheter.

KAP 5

SEKTIONENS MYNDIGHETER

§ 5:1 Myndigheterna

Sektionens myndigheter är:
a) Sektionsmötet.
b) Sektionens Styrelse.
c) Sektionens Valberedning.
d) Sektionens Revisorer.
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KAP 6

SEKTIONSMÖTET

§ 6:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högsta beslutande myndighet.

§ 6:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av samtliga sektionens medlemmar.

§ 6:3 Beslutsförhet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst tjugo och
Sektionens Styrelse ej bildar egen majoritet.
Röstning via ombud ej tillåten.

§ 6:4 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen, hösterminsmötet, och en gång under
vårterminen, vårterminsmötet. Sektionsmöte får ej hållas under tentamensperiod eller
ferier.

§ 6:5 Extra sektionsmöte Extra sektionsmöte ska sammankallas då
a) Sektionens Inspektor så kräver, eller då
b) Sektionens Styrelse så kräver, eller då
c) Kårens ordförande så kräver, eller då
d) Sektionens Revisorer så kräver, eller då
e) minst femtio eller en fjärdedel av Sektionens medlemmar så kräver.
Anhållan om extra sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de ärenden som
föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till Sektionens Styrelse.
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan inkommit till Sektionens
Styrelse, dock ej under tentamensperiod eller ferier.
§ 6:6 Kallelse

Kallelse till sektionsmöte skall av Sektionens Styrelse uppsättas på Sektionens anslagstavla
senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra sektionsmöte skall uppsättas på samma sätt senast fem läsdagar före
mötet.
Kallelse till sektionsmöte får ej ske under tentamensperiod eller ferier.
Kallelse till två sektionsmöten kan ej föreligga samtidigt.
Protokoll från föregående sektionsmöte skall vara justerat innan nästa sektionsmöte hålls.

§ 6:7 Föredragningslista Föredragningslista med promemorior skall av sektionens styrelse sättas upp på sektionens
anslagstavla senast fem läsdagar före mötet.
§ 6:8 Justering

Protokoll från sektionsmöte skall justeras inom tjugo läsdagar efter mötet.

§ 6:9 Vårterminsmötet

Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där skall följande ärenden
behandlas:
a) Sektionens senast avgående Styrelses verksamhetsberättelse för deras verksamhetsår.
b) Sektionens Revisorers berättelse för samma tid.
c) fråga om ansvarsfrihet för Sektionens Styrelse och övriga Funktionärer för samma tid.
d) val av representanter till Valberedningen.
e) Sektionens Styrelses budgetförslag för verksamhetsåret.
f) övriga ärenden som av Sektionens Styrelse hänskjutits till vårterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
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§ 6:10 Höstterminsmötet Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden
behandlas:
a) val av Sektionens Funktionärer.
b) Sektionens Styrelses budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.
c) övriga ärenden som av Sektionens Styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
§ 6:11 Ärenden

Medlem som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall skriftligen inlämna denna
till sektionens styrelse senast sju läsdagar före mötet.

KAP 7

SEKTIONENS VALBEREDNING

§ 7:1 Sammansättning

Sektionens Valberedning utgörs av en ordförande samt fyra representanter. Minst en
representant från vart och ett av sektionens tre grundprogram bör finnas representerade i
valberedningen. Valberedningen bör ha en jämn fördelning mellan årskurserna.
Styrelsemedlemmar bör inte ingå i valberedningen.

§ 7:2 Uppgift

Det åligger valberedningen
a)
att senast tio läsdagar före Sektionens höstterminsmöte framlägga ett förslag till val
av funktionärer för Sektionens Styrelse.
b)
att föreslå lämpliga funktionärer och kunna motivera dessa val till de specifika
funktionärsposterna.
c)
att i varje utskott eftersträva jämn fördelning mellan programmen bland
funktionärerna.
d)
att föreslå lämpliga funktionärer till nästkommande valberedning och kunna
motivera dessa val.
Valberedningen skall tillse att det inte blir några intressekonflikter mellan olika
funktionärsposter.

§ 7:3 Offentlighet

Valberedningens förslag är offentligt i och med att Sektionens Styrelse fått del av
detsamma.

§ 7:4 Motförslag

Motförslag till funktionärspost kan ske på höstterminsmötet.

§ 7:5 Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod löper mellan två vårterminsmöten.

KAP 8

SEKTIONENS STYRELSE

§ 8:1 Uppgift

Styrelsen har att utöva ledningen av Sektionen.

§ 8:2 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande myndighet.

§ 8:3 Sammansättning

Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter varav följande alltid skall ingå:
- Sektionsordförande
- Infochef
- Skattmästare
- Studierådsordförande
- Näringslivsansvarig
- Sexmästare
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- Cafémästare
- Aktivitetsutskottsordförande
- Øverphøs
Styrelsen utser internt en vice ordförande.
§ 8:4 Adjungeringar

Ständigt adjungerade är
a) Inspector.
b) Kårens Ordförande.
c) Vetarens redaktion.
Styrelsen kan också adjungera övriga personer till styrelsens sammanträden.

§ 8:5 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har Sektionsordförande utslagsröst.
Röstning via ombud är ej tillåten.

§ 8:6 Sammanträden

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per läsperiod.

§ 8:7 Kallelse

Styrelsens Ordförande kallar till styrelsemöten. Kallelse får ske muntligen och skall delges
Inspector, Kårens ordförande samt Styrelsens ledamöter.

§ 8:8 Verksamhet

Det åligger styrelsen:
a) att inför sektionsmötet ansvara för hela Sektionens verksamhet.
b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets beslut.
c) att tillse att gällande stadgar och reglementen för Sektionen efterlevs.
d) att handha och ansvara för sektionens medel.
e) att bereda inkomna förslag.
f) att inför vårterminsmötet föreslå kandidater till Sektionens Valberedning.
g) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för Sektionens bästa.

KAP 9

SEKTIONSORDFÖRANDEN

§ 9:1 Uppgift

Sektionsordföranden har att i samråd med Styrelsen utöva ledningen av Sektionen, samt att
i officiella sammanhang representera Sektionen.

§ 9:2 Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar Sektionsordföranden Styrelsens befogenhet. Sådana
beslut skall protokollföras och stadfästas av styrelsen.

§ 9:3 Förfall

Vid Sektionsordförandes förfall träder i dennes ställe den Vice Ordföranden.

KAP 10

STUDIERÅDET

§ 10:1 Uppgift

Studierådet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
studierna och utbildningen, samt att till Kårens FM nominera representanter till
Institutionsstyrelser, Tjänsteförslagsnämnd, Husstyrelse samt Utbildningsnämnd.
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§ 10:2 Sammansättning

Studierådets Styrelse består av Studierådsordföranden samt erforderligt antal övriga
ledamöter.

§ 10:3 Samverkan

Studierådet samverkar med Kårens utbildningsutskott.

KAP 11

SEXMÄSTERIET

§ 11:1 Uppgift

Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.

§ 11:2 Sammansättning

Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, Sexkassör, Pubmästare,
Köksmästare, Programmästare, Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt
antal övriga ledamöter.

KAP 12

CAFÉMÄSTERIET

§ 12:1 Uppgift

Cafémästeriet skall handha V-Café.

§ 12:2 Sammansättning

Cafémästeriet består av Cafémästare, Cafékassör samt erforderligt antal övriga ledamöter.

KAP 13

PHØSET

§ 13:1 Uppgift

Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.

§ 13:2 Sammansättning

Phøset består av ett Øverphøs samt erforderligt antal övriga Phøsare.

KAP 14

FUNKTIONÄRER

§ 14:1 Uppgift

Övriga funktionärer har till uppgift att följa instruktioner enligt gällande stadgar och
reglementen samt att i övrigt verka för sektionens bästa.

§ 14:2 Sammansättning

Sektionsmötet väljer erforderligt antal övriga funktionärer för att upprätthålla
verksamheten inom Sektionen.

§ 14:3 Skyldighet

En funktionär ska vara aktiv student vid något av V-sektionens program. Funktionärer är
skyldiga att följa sektionens stadgar och reglemente.

§ 14:4 Valbarhet

Valbar som funktionär är till sektionen ordinarie medlem enligt §2:1.
8

§ 14:5 Avsättning

Avsättning av funktionär kan beslutas av styrelsen med fyra femtedels majoritet. Styrelsens
beslut gäller till nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet
om styrelsens beslut ska bifallas. Om styrelsens beslut inte bifalles med majoritet av
sektionsmötet skall styrelsens beslut genast upphävas. Styrelsen skall tillse att avsatt
persons uppdrag fullföljs till nästkommande terminsmöte.

§ 14:6 Vakant post

En funktionärspost är vakant antingen då den vakantsätts på sektionsmötet eller om tillsatt
funktionär avsäger sig posten eller avsätts från posten. Alla vakanta poster ska utlysas så att
alla sektionens medlemmar har möjlighet att söka dem, enligt §2:3.

§ 14:7 Fyllnadsval

Fyllnadsval kan förrättas av styrelsen i samråd med valberedningen om ej annat anges i
stadga eller reglemente. Styrelseposter kan endast väljas på sektionsmöte.

KAP 15

SEKTIONENS EKONOMI

§ 15:1 Inkomster

Sektionens inkomster utgörs av
a) av Kåren erhållna medel.
b) övriga inkomster.

§ 15:2 Redovisning

Styrelsen ansvarar för att Sektionens redovisning sköts i enlighet med myndigheters krav
och god redovisningssed.
Sexmästeriet har egen redovisningsskyldighet.
Cafémästeriet har egen redovisningsskyldighet

§ 15:3 Sektionens firma

Sektionens firma tecknas av Sektionsordföranden och Skattmästaren var för sig.
Sexmästeriets firma tecknas av Sexmästaren och Kassören var för sig.
Cafémästeriets firma tecknas av Cafémästaren och Vice Cafémästaren var för sig.

KAP 16

FONDER

§ 16:1 Definition

Sektionens fonder
a) Schröders minnesfond.
b) Ev. övriga fonder.

§ 16:2 Schröder

Schröders minnesfond är till minne av den nu avlidna teknologen Lars Gunnar Schröder.
Medel ur fonden disponeras av minnesfond sektionens styrelse enligt särskilt PM.
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§ 16:3 Ev. övriga fonder

PM för ev. övriga fonder skall fastställas av sektionsmötet. Dessa övriga fonder ansvarar
för Acta fonförvaltning för.

KAP 17

BRANSCHDAGEN

§ 17:1 Definition

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag och studenter på Sektionen får
möjlighet att komma i kontakt med varandra. Branschdagen ägs av Sektionen, men
anordnas i huvudsak av fristående ideella organisationer mot ersättning. Företagen på
Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. I
första hand skall erbjudande om genomförande ges till de årligen återkommande ideella
organisationerna Exreseföreningen och LEX, då deras organisationer vänder sig till
Sektionens medlemmar. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens och
L-Teks löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning
regleras enligt följande planer:
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§ 17:2 Branschdagsplanen

Branschdagsplanen
Styrelsen 13
2013-12-03

V-sektionen
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

V-sektionen (nedan Sektionen) syftar till Väg-och vattenbyggnadssektionen vid Lunds Tekniska Högskola och
Styrelsen till Sektionens styrelse. L-tek syftar till Lantmäteriteknologernas intresseförening. Exreseföreningarna
Exreseföreningen (Väg- och vattenbyggnad) och LEX (Lantmäteri), (nedan Exreseföreningarna), är ideella
organisationer som varje år, om initiativ från studenter i kommande årskurs 4 finns, får möjlighet att skapas.
Exreseföreningarna
upphör
att
finnas
efter
ca
1
år.
Deras mål och syfte är att arrangera så att deras medlemmar får ökad förståelse för Väg-och vatteningenjörers och
Lantmäteriingenjörers respektive yrkesområden samt knyta kontakter med företag både i Sverige och utomlands. Detta
innebär även studieresa.

BRANSCHDAGEN
§1
§2

§3

Syfte
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag med syfte att främja kontakten mellan näringslivet och
studenterna inom Sektionen.
Utförandekrav
Branschdagen skall bedrivas så att servicen mot såväl näringslivet som studenterna håller hög klass.
Utöver detta skall även representanter för de lokaler som branschdagen nyttjar hållas nöjda. En
kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgrupperna och Exreseföreningarna skall föras.
Genomförande
Branschdagen är Sektionens Branschdag och skall profileras som Sektionens Branschdag. Styrelsen
utlyser Branschdagen och erbjuder i samband med detta utlysande Exreseföreningarna företräde att
genomföra den. Sektionens ambition är att ha ett huvudsponsorpaket på årsbasis, där ett
huvudsponsorskap för Branschdagen är inkluderat. Det ska, om så är fallet, framgå tydligt att Sektionen
har en huvudsponsor vid kontakt med företag.
3.1 Det åligger Sektionen
att
via Styrelsen på våren informera studenterna i årskurs 3 om möjligheten att skapa
Exreseföreningar och via dem anordna en Branschdag.
att
arrangera eventuella lunchföredrag, casekvällar eller liknande arrangemang som
konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete, i samband med Branschdagen.
att
vid behov kunna erbjuda Exreseföreningarna förvaringsutrymmen för materiel som rör
Branschdagen.
att
erbjuda Exreseföreningarna lån av banderoller, hemsidan för företagsloggor och
liknande materiel att använda i marknadsföringssyften.
att
ansvara för erfarenhetsåterföring mellan Exreseföreningarna och lagra data som
Exreseföreningarna och Sektionen kan ha glädje av.
att
om inga Exreseföreningar skapas genomföra Branschdagen.

3.2 Det åligger Exreseföreningarna
att
föra den huvudsakliga företagskontakten och arrangerandet av Branschdagen på ett sätt
som uppfyller §1 och §2.
att
ta fram en produkt/priskatalog som skall användas för att erbjuda företag en produkt
eller ett produktpaket. Erbjudande om lunchföredrag, casekvällar eller liknande
arrangemang som konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete skall
erbjudas. Genomförande av dessa enligt §3.1.
att
vid prissättning diskutera pris och få godkännande av pris från Styrelsen och L-tek.
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§4

Tider och deadlines
4.1
Branschdagen skall hållas någon gång i februari månad.
4.2
Exreseföreningarnas styrelser måste innan vårterminens slut året innan ha skapats samt
meddela Styrelsen om de tar på sig uppdraget att genomföra Branschdagen. Kontrakt mellan
Exreseföreningarna och Styrelsen skall skrivas enligt §6.
4.3
Styrelsen måste i god tid innan vårterminens utgång informera studenterna i årskurs 3 enligt
§3.1.

§5

Ekonomi
5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna
5.1.1
Exreseföreningarna är tillåtna att teckna en huvudsponsor för Branschdagen
såvida Sektionen inte har en huvudsponsor där Branschdagen är inkluderad.
Sektionen har en tidsfrist på huvudsponsor till och med augusti månads utgång.
5.1.2

Sektionen äger rätt till sammanlagt 5-15% av den totala vinsten av Branschdagen.

5.1.3

Exreseföreningarna äger rätt till sammanlagt 85-95% av den totala vinsten av
Branschdagen. Fördelningen mellan Exreseföreningen och LEX sker internt
mellan föreningarna.
Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av Sektionens och
Exreseföreningarnas styrelser innan oktober månads utgång året innan
Branschdagens genomförande. Beslutet ska grunda sig på solidaritet gentemot Vsektionen och Exreseföreningarna samt respektive parts kapitalbehov. Således ska
fördelning årligen kunna variera utefter respektive förenings förväntade
kapitalbehov. Överenskommelser i ytterligheterna av procentintervallen bör kunna
motiveras utförligt.

5.1.4

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion mellan
Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras.
5.2 Förhållande mellan Sektionen och L-tek
Kontrakt gällande fördelning skall årligen upprättas mellan Sektionen och L-tek. Kontraktet skall följa
Fördelningsplanen i V-sektionens stadga. Förslagsvis används kontraktsförslaget i Sektionens
reglemente.
§6

Förutsättningar
Då Exreseföreningarna skapas och förfaller varje år skall ett kontrakt, förslagsvis
Branschdagskontraktet kap 5:1 Sektionens reglemente, årligen upprättas mellan Exreseföreningarna och
Sektionen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller Branschdagen enbart Sektionen.
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§ 17:3 Fördelningsplanen

Fördelningsplanen
-

Styrdokument gällande intern fördelning av vinster
från V-sektionens Branschdag
V-sektionen

Lund, DATUM

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

§1

Syfte:
Detta dokument är en plan vars syfte är att bygga upp riktlinjer för det separata kontrakt (se Avtal
Sektionen/L-tek, Sektionens reglemente) som årligen ska reglera fördelning av vinsten från Väg- och
Vattenbyggnadssektionens (nedan Sektionen) Branschdag. Dessa vinster ska fördelas mellan Sektionen
och Lantmäteriteknologernas intresseförening (nedan L-tek).

§2

Bakgrund:
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma i kontakt med
studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av fristående
ideella organisationer mot ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och
vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med
Sektionens och L-teks löpande näringslivsarbete, kommer de vinster som Branschdagen inbringar delas
upp mellan föreningarna enligt denna fördelningsplan.

§3

Avtalsparter:
Väg- och vattenbyggnadssektionen vid TLTH
Lantmäteriteknologernas Intresseförening

§4

Innehåll:
Ovanstående parter binder sig i och med kontraktskrivande till att gemensamt dela upp de vinster som
Sektionens verksamhet inbringar i samband med arrangerandet av Branschdagen. Omfattningen av
dessa vinster regleras separat i styrdokument gällande Branschdagens arrangerande, se Styrdokument
gällande Branschdagen, Sektionens reglemente.
Vinsten delas upp enligt kontrakt mellan berörda avtalsparters styrelser. Kontraktet skall upprättas
årligen, enligt Styrdokument gällande Branschdagen Sektionens reglemente. För att kontraktet skall
gälla måste denna fördelningsplan följas. Fördelningsplanens riktlinjer för kontraktet är följande:
4.1

L-tek ska få ta del av mellan 5 och 15 procent av Sektionens totala vinst från
Branschdagen.
Sektionen ska få ta del av mellan 85 och 95 procent av Sektionens totala vinst från
Branschdagen.

4.2

Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av båda avtalsparters styrelser
innan oktober månads utgång året innan Branschdagens genomförande. Beslutet ska
grunda sig på respektive parts antagna kapitalbehov för nästkommande
verksamhetsår. Således ska fördelning årligen kunna variera utefter respektive
förenings förväntade kapitalbehov.

4.3

Fördelningsplanen kan åsidosättas om båda föreningarnas styrelser efter samråd anser
att så är nödvändigt. Ett separat kontrakt för detta skall då upprättas. Detta
händelseförlopp skall i största möjliga mån undvikas.
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KAP 18

VERKSAMHETSÅR

§ 18:1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är, om ej annat stadgas, 1 januari - 31
december.

KAP 19

REVISORER

§ 19:1 Uppgift

Revisorerna har till uppgift:
a) att fortlöpande granska förvaltning och verksamhet.
b) att senast tio läsdagar före Vårterminsmötet påföljande år till Sektionens Styrelse
inlämna revisionsberättelse.

§ 19:2 Sammansättning

Revisorerna är två Styrelserevisorer, två Sexmästerirevisorer samt två Caférevisorer. De
skall vara myndiga och medlemmar av Sektionen.
Revisorerna får inte ha något övrigt uppdrag med ekonomiansvar på sektionen.

§ 19:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt:
a) att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar.
b) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
c) att övervara samtliga sektionens myndigheters sammanträden med yttrande- och
yrkanderätt.

§ 19:4 Särskild revisions- Avgår ledamot i Sektionens Styrelse före verksamhetsårets slut, skall Revisorerna
berättelse
granska vederbörandes förvaltning samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse
häröver.

KAP 20

INSPEKTOR

§ 20:1 Uppgift

Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja Sektionens verksamhet.

§ 20:2 Val

Inspektor väljs udda årtal av Vårterminsmötet för en tid av två år, räknat från påföljande
hösttermins början.
Inspektor väljs bland ledamöterna av Högskolans Lärarkollegium och kan omväljas högst
två gånger.

§ 20:3 Rättigheter

Inspektor äger rätt:
a) att erhålla kallelse till sektionsmöte.
b) att erhålla kallelse till Sektionens styrelsemöte.
c) att delgivas Sektionens myndigheters beslut.
d) att anmodas till alla större fester på Sektionen.

§ 20:4 Förhinder

Är Inspektor för längre tid förhindrad att utöva sin befattning, väljer Sektionen en annan
ledamot av lärarkollegiet att vara Proinspektor tills dess att hindret upphört.
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KAP 21

PROCEDURREGLER

§ 21:1 Procedurregler

För procedurregler vid sammanträden används Kårens stadga i tillämpliga delar.

KAP 22

STADGAR

§ 22:1 Ändring

Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till Sektionens Styrelse
senast sju läsdagar före Sektionsmötet. Vid detta möte skall Sektionens Styrelses utlåtande
i ärendet föreligga.
För slutgiltigt bifall fordras likalydande beslut på två varandra följande sektionsmöten. På
det sista mötet skall beslutet tas med kvalificerad majoritet.

§ 22:2 Revidering

Revidering av denna stadga skall göras vid ändringar i Kårens stadgar som påverkar denna
stadga.

§ 22:3 Tolkning

Uppstår tvistigheter rörande dessa stadgars tolkning gäller i första hand Inspectors och i
andra hand Sektionens Styrelses åsikt tills dess att sektionsmötet beslutat i saken.

§ 22:4 Giltighet

Skulle någon av dessa stadgar strida mot Kårens stadga, gäller Kårens stadga i detta fall.
Denna stadga godkänns inte förrän den godkänts av Kårens FM.

KAP 23

REGLEMENTE

§ 23:1 Definition

Reglementet är ett tillägg till stadgarna, i vilket tillämpningsföreskrifter och övriga
föreskrifter återfinnes.

§ 23:2 Ändring

Förslag om ändring av reglementet behandlas en som vanlig motion. För ändring av
reglementet krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

§ 23:3 Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller Sektionens Styrelses tolkning intill dess att
sektionsmötet beslutat annorlunda.

KAP 24

UPPLÖSNING

§ 24:1 Beslut

Sektionen kan ej upplösas förrän sektionsmötet ändrat denna paragraf.

§ 24:2 Tillgångar

Vid upplösning av sektionen tillfaller tillgångarna Kåren.
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Stadgeändringar
Vårterminsmöte 2016-04-12

V-sektionen

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Efter Vårterminsmötet 2016-04-12 har vi på V-sektionen gjort följande ändringar i vår
stadga.

Sammanfattningar:
Avsnitt 2:1 Medlemskap
Numera är studenter vi masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate
Change Adaptation samt Fire Safety Engineering medlemmar i V-sektionen, i enlighet
med kåren.
Avsnitt 7:1 Sammansättning av Valberedning
Ny lydelse är att valberedning bör ha minst en representant från vart och ett av
sektionens tre grundprogram samt bör ha jämn fördelning mellan årskurserna.
Samt att styrelsemedlemmar ej bör ingå i valberedningen.
Avsnitt 5 Ekonomi Angående fördelningen av Branschdagens vinst
Numera äger sektionen rätt till sammanlagt 5-15 % av Branschdagens totala vinst.

Stadgeändringar
Vårterminsmöte 2016-04-12

V-sektionen

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Fullständiga lydelser
Nuvarande avsnitt – Ändras till
Ärende 1

Nuvarande avsnitt:
§ 2:1 Medlemskap

Medlem av sektionen är varje till Kåren ansluten studerande som
studerar
a) vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad.
b) vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri.
c) vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering.
d) vid Brandingenjörsprogrammet.

Ändras till:
§ 2:1 Medlemskap

Medlem av sektionen är varje till Kåren ansluten studerande som
studerar
a) vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad.
b) vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri.
c) vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering.
d) vid Brandingenjörsprogrammet.
e) vid masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate
Change Adaptation.
f) vid masterprogrammet Fire Safety Engineering
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Ärende 2

Nuvarande avsnitt:
§ 7:1 Sammansättning Sektionens Valberedning utgörs av en ordförande samt fyra
representanter varav minst en från var och en av de tre första
årskurserna samt varav en representant från programmen V,
Bi/RH respektive L.

Ändras till:

§ 7:1 Sammansättning Sektionens Valberedning utgörs av en ordförande samt fyra
representanter. Minst en representant från vart och ett av
sektionens tre grundprogram bör finnas representerade i
valberedningen. Valberedningen bör ha en jämn fördelning mellan
årskurserna. Styrelsemedlemmar bör inte ingå i valberedningen.
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Ärende 3

Nuvarande avsnitt:
§5

Ekonomi
5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna

5.1.1

Exreseföreningarna är tillåtna att teckna en huvudsponsor för
Branschdagen såvida Sektionen inte har en huvudsponsor där
Branschdagen är inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på
huvudsponsor till och med augusti månads utgång.

5.1.2

Sektionen äger rätt till sammanlagt 10-30% av den totala
vinsten av Branschdagen.

5.1.3

Exreseföreningarna äger rätt till sammanlagt 70-90% av den
totala vinsten av Branschdagen. Fördelningen mellan
Exreseföreningen och LEX sker internt mellan föreningarna.
Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av
Sektionens och Exreseföreningarnas styrelser innan oktober
månads utgång året innan Branschdagens genomförande.
Beslutet ska grunda sig på solidaritet gentemot V-sektionen och
Exreseföreningarna samt respektive parts kapitalbehov. Således
ska fördelning årligen kunna variera utefter respektive
förenings förväntade kapitalbehov. Överenskommelser i
ytterligheterna av procentintervallen bör kunna motiveras
utförligt.

5.1.4

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion
mellan Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras.
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Ändras till:
§5

Ekonomi
5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna

5.1.1

Exreseföreningarna är tillåtna att teckna en huvudsponsor för
Branschdagen såvida Sektionen inte har en huvudsponsor där
Branschdagen är inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på
huvudsponsor till och med augusti månads utgång.

5.1.2

Sektionen äger rätt till sammanlagt 5-15% av den totala vinsten
av Branschdagen.

5.1.3

Exreseföreningarna äger rätt till sammanlagt 85-95 % av den
totala vinsten av Branschdagen. Fördelningen mellan
Exreseföreningen och LEX sker internt mellan föreningarna.
Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av
Sektionens och Exreseföreningarnas styrelser innan oktober
månads utgång året innan Branschdagens genomförande.
Beslutet ska grunda sig på solidaritet gentemot V-sektionen och
Exreseföreningarna samt respektive parts kapitalbehov. Således
ska fördelning årligen kunna variera utefter respektive
förenings förväntade kapitalbehov. Överenskommelser i
ytterligheterna av procentintervallen bör kunna motiveras
utförligt.

5.1.4

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion
mellan Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras.

