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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 31 mars 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2016-02-24 till 2016-03-31

Såhär på vårkanten arbetas det hårt med att slutföra årets projekt, och att förbereda inför
nästkommande år. Trots tentavecka och påsk har en del hunnit göras. En del punkter i året
verksamhetsplan är så gott som avslutade och resultaten hittills får anses vara lyckade. Av de ickeavklarade är alla punkter på god väg att få ett naturligt avslut.
Arbetet med nästa års verksamhet, främst verksamhetsplan och budget, har legat i fokus. Dessa ska
lyftas på FM5, vilket närmar sig med stora steg. Verksamhetsplansgruppen har bjudit till workshop och
sedan lyft ett utkast för diskussion i Styrelsen, budgetgruppen arbetar parallellt med att noga granska
varje resultatenhet i samråd med respektive utskottsordförande.
I den löpande verksamheten har Styrelsen bland annat diskuterat frågan om funktionärstack, och hur
verksamheten bör hantera det. Vi har också pratat om extern representation, hanterat valting i LUS,
förhandlat om ett nytt avtal med fakulteten och i övrigt fortsatt arbeta med frågor på vår
beslutsuppföljning.
På våra styrelsemöten har vi, förutom att bereda de frågor som behandlas på FM4, beslutat om nya
riktlinjer för informationskanaler, avsatt pengar till W-sektionens jubileumsbal, diskuterat Kårens
varumärke och uppföljning av kårens arbete med internationalisering och miljö.
Slutligen har Styrelsen och Heltidarna team-buildat, vilket var trevligt.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
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Interpellation rörande tolkning och tillämpning av
policy

Kårhuset Lund, 30 mars 2016

Med anledning av det mail som den nionde mars skickades ut av Kårordförande till
utskottsordföranden och heltidare, skulle vi interpellatörer vilja ha några frågor besvarade.
Utöver ett muntligt anförande på FM, önskar vi även ett skriftligt svar.

Det nämnda mailet följer:
Hej.
Under den senaste tiden har det rests en del frågetecken angående hur vi ser på alkohol betald av
Teknologkåren. Därför tänkte jag och Jacob göra ett förtydligande och förenkla förfarandet.
Teknologkårens Alkohol- och drogpolicy kan man läsa följande stycke:
Tackfester och arbetsglädje
Alkohol skall undvikas som belöning till funktionärer. Det är dock tillåtet att bjuda
på alkohol i samband med tackfester, men det skall vara i rimliga mängder. Gratis
alkohol skall aldrig vara den stora begivenheten för en fest.
Eftersom det är en relativt öppen formulering och styrelsen inte har valt att konkretisera det ytterligare faller
det på mig och Generalsekreteraren att avgöra vad som menas.
Därför vill vi på förhand få in förfrågningar vid samtliga tillfällen då alkohol ska inhandlas för att ges bort
av Teknologkåren. På förhand då vi vill undvika situationen att vi inte betalar ut pengar till någon som
redan har lagt ut.
Den huvudsakliga bedömningen kommer vara kring tre punkter
Det faktum att drycken innehåller alkohol ska inte vara anledningen att förtära drycken.
Utöver det ska alkohol endast finnas i rimliga mängder.
Att det ryms i budgeten.
En fråga om att få köpa in alkohol kan se ut som följande:
…
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Interpellation rörande tolkning och tillämpning av
policy

Kårhuset Lund, 30 mars 2016

Därefter följer ett par exempel, som man förvisso också kan ha synpunkter på, men som vi
utelämnar. Detta eftersom fokus för denna interpellation inte bör hamna på att diskutera
sakfrågan om hur alkoholpolicyn skall tillämpas, utan huruvida det tillvägagångssätt som
läggs fram i mailet ovan är förenligt med Teknologkårens organisation.

Den första frågan rör beredningen av frågan. Det här är, så vitt interpellatörerna kan se,
inte ett akut problem. Faktum är att ingen av interpellatörerna heller upplevt öppenheten i
policyn som problematisk. Normalt sett utreder teknologkåren saker i år innan vi får
tummen ur - varför ansåg kårordförande detta så brådskande, att det måste beslutas om utan
utredning? Varför lyftes inte frågan till styrelsen?

Den andra frågan rör huruvida detta beslut egentligen kan vara giltigt.
På teknologkåren har vi en attestlista som beslutats av styrelsen. Där framgår vilka inköp en
förtroendevald får göra. I denna står det klart och tydligt att funktionärer som valts av
fullmäktige har attesträtt, under förutsättning att de följer budget. Teknologkåren har ingen
historia av och ingen form för att använda retroaktivt indragen attest som ett styrmedel.
Trots detta antyds det i utskicket att de som KO/GS anser bryta mot policyn kan få stå utan
ersättning för sina utlägg. Anser kårordförande att vi ska börja tillämpa ett sådant förfarande?
På vilka grunder anser sig kårordförande kunna dra in en attesträtt som beviljats av styrelsen?

Den tredje frågan rör konsekvensen i tillämpning - Varför är det just alkoholpolicyn som
skall få en utökad tillsyn på detta vis? TLTH bedriver ett mycket aktivt alkoholpolitiskt
arbete, och vi har en aktivitetssamordnare som är expert på det området. Varför skall inte
samtliga inköp granskas av KO/GS för att se till att de följer exempelvis vår betydligt mer
undanskymda miljöpolicy?

Den sista frågan rör kårordförandes mandat att tolka policyer. Detta framkommer i kapitel
23 i den gamla stadgan, där det står
“Vid tolkning av reglemente och andra allmänt givna bestämmelser gäller
kårordförandes tolkning intill dess Fullmäktige beslutat annorlunda.
Kårordförandes tolkningar skall protokollföras och rapporteras till
Fullmäktige”
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Interpellation rörande tolkning och tillämpning av
policy

Kårhuset Lund, 30 mars 2016

Kort kan man väl då ställa frågan; till vilket protokoll har denna tolkning förts, och när
kommer rapporten till fullmäktige? För att problematisera mer framgår det tydligt av
reglementet att kårordförandes tolkning inte skall vara slutgiltig - hur ser kårordordförande
då på sitt mandat att tolka i enskilda fall?

ERIK ALSTERSJÖ
Funktionär

RASMUS KJELLÉN
Funktionär

ERIK MOLIN
Funktionär

DESIRÉE OLSSON
Funktionär

JOHAN FÖRBERG
Funktionär
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Information angående interpellation
Taget ur Teknologkåren vid LTH:s stadga 2016-04-02 :
§25:7 Interpellation
Den som önskar bringa under överläggning åtgärd eller uraktlåtenhet av funktionär eller annan som
har uppdrag på Kåren och som önskar erhålla förklaring däröver, har att därom göra interpellation.
Om så begärs av den till vilken interpellation är riktad, skall den avges i skriftlig form. Interpellationen
skall tillställas presidiet och den som interpellationen är riktad till senast 5 läsdagar innan
sammanträdet. Svar på interpellationen skall avges vid sammanträdet, i skriftlig form om
interpellanten så kräver. Den som i anledning av interpellationssvar vill påyrka uttalande eller åtgärd,
har att i vanlig ordning väcka förslag.

På FM4 har det inkommit en interpellation. Den interpellerade kommer alltså att besvara
interpellation muntligt på mötet. Efteråt kan det uppstå debatt där det framkommer ytterligare
frågor. Interpellanterna har även begärt skriftligt svar vilket betyder att en skriven kopia ska
överlämnas till mötespresidiet i samband med mötet för att protokollföras.
Den interpellerade har fått samma uppgifter senast 5 läsdagar före mötet.

Daniel Lundell
Talman

Motion angående Styrdokument, läsning 2

Kårhuset Lund, 30 mars 2016
Erik Molin,
styrdokumentsrevisionsgruppen

Hösten 2014 (FM6 2014) togs beslutet att tillsätta en grupp för att revidera Teknologkårens
styrdokument. Styrdokumenten var en samling ihoplappade dokument med redundant
information. Därutöver kunde det ifrågasättas huruvida all information var relevant att ha
med i styrdokumenten.
Under verksamhetsåret 2013/2014 beslutades det om en delegationsordning för att
tydliggöra vilket ansvar som olika personer och organ i organisationen hade. Att
delegationsordningen föll utanför dokumentstrukturen var något revideringen av
styrdokumenten hade som mål att råda bot på.
Arbetsprocessen har sedan dess kantats av diverse sena kvällar med ingående diskussioner
kring vad som är en rimlig nivå på styrdokument. Den ursprungliga planen var att ha ett
färdigt förslag till efter sommaren 2015 men på grund av en bristande förmåga att förutse
hur omfattande arbetet skulle bli gjorde att vi har skjutit ett halvår på resultatet. Med det sagt
är vi nöjda att presentera ett nytt förslag på styrdokument för Teknologkåren.

I korthet kan grunden till ändringar i styrdokumenten härledas till följande frågeställningar:








Ligger information på rätt nivå i förhållande till, i frågan, huvudsakligt
beslutsfattande organ?
Är informationen redundant kontra andra dokument?
Står information i strid med andra skrivelser i våra styrdokument?
Finns det internhänvisningar som gör dokumenten svåra att uppdatera i framtiden?
Är språket tillgängligt skrivet?
Är dokument korrekta (t.ex. följer Teknologkårens regler för hur vi benämner olika
organ och dylikt. Se grafisk profil.)?
Finns det juridiska aspekter vi måste ta hänsyn till?

Våra förändringar i befintliga policyer har varit sparsmakade; främst handlar det om att
införa ett förstakapitel med formalia, vilket syftar till att förtydliga vilka som omfattas, och
vem man ska ringa och fråga om varför dokumentet ser ut som det gör. Övriga
förändringar är rena formsaker – ordval, homogenisering av namn, och i något fall
omflyttande av stycken. Mer redogörelse för detta kommer i Bilaga 1.
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Motion angående Styrdokument, läsning 2

Kårhuset Lund, 30 mars 2016
Erik Molin,
styrdokumentsrevisionsgruppen

Utöver detta har några nya policyer tillkommit; Policy för styrdokument, policy för ekonomi
och avtal, policy för Teknologkårens fonder, samt policy för fria föreningar. Dessa har
destillerats ut ur diverse stycken ut stadgar och reglemente, och redogör i tur och ordning
för






Hur styrdokument ska skrivas och läsas.
Vissa ekonomiska frågor.
Vilka Teknologkårens fonder är, och hur de ska användas.
Mer övergripande frågor rörande fria föreningar.

Tre policyer föreslår vi att omforma till riktlinjer:




Policy för grafisk profil
Policy för Teknologkårens pedagogiska pris
Policy för funktionärsmedaljer.

Detta motiverar vi med att de berör mer operativa frågor, som lämpar sig för styrelsen att
hantera.

Gruppen har skickat ut en remiss för att ta reda på om det finns ytterligare ändringar att ta
hänsyn till som vi inte kanske inte hade identifierat fullt ut till första utkastet. Bifogat (till
FM2) finner ni en sammanställning över de svar vi fått och på vilket sätt vi har tagit hänsyn
till dem inför det slutgiltiga förslaget.

Vi befinner oss nu på FM4. Allt gick enligt plan på FM2





FM2 - Gruppen presenterar resultatet av revideringen av styrdokument och svarar
på allmänna frågor. Stadgan tas för en första läsning. Det beslutas att reglementet
antas från det att den nya stadgan antas.
FM4 - Stadgan tas för en andra läsning (eftersom det vid FM2 var en kvalificerad
majoritet för). Policyer tas för beslut.
S14 Styrelsen antar nya riktlinjer
Corneliusbalen – Styrdokumentsrevisionsgruppen har avslutningsfest.

Därför yrkar vi på att:

o
o
o
o
o

Stadgan godkänns i en andra läsning.
Bifogade policyer antas.
Samtliga policyer som inte tas upp i motionen avskaffas.
Delegationsordningen avskaffas.
PM för Teknologkårens fonder avskaffas.
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Motion angående Styrdokument, läsning 2

Kårhuset Lund, 30 mars 2016
Erik Molin,
styrdokumentsrevisionsgruppen

I tjänsten,
ERIK MOLIN,
Representant för styrdokumentsrevisionsgruppen
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Motion angående Styrdokument, läsning 2

Kårhuset Lund, 30 mars 2016
Erik Molin,
styrdokumentsrevisionsgruppen

Generellt så har det i policyerna endast lagts till en formaliadel, språket har gjorts mer
tillgängligt samt att de har lagts in i en ny mall. Policier som det har gjorts mer med listas
nedan samt med vilka ändringar som gjorts:







Policy för ekonomi och avtal
o Rubriken Teknologkårens finansiering kommer från reglementet
o Rubrikerna Ekonomi och Avtal kommer från delegationsordningen
Policy för fria föreningar
o Hela policyn kommer från stadgarna med undantag att beslutet om
upptagande av fri förening har flyttats ner till Kårstyrelsen
Policy för KFS
o Ordningen på rubrikerna har ändrats
Policy för styrdokument
o Rubrikerna Stadgar, Reglemente, Policyer och Riktlinjer kommer från
reglementet med undantaget att begreppen Instruktioner och PM helt har
bytts ut mot begreppet Riktlinjer
o Resterande rubriker i policyn har skrivits nytt av arbetsgruppen med syfte
att ha enhetliga och uppdaterade styrdokument.
Policy för Teknologkårens fonder
o Hela policyn kommer från PM för Teknologkårens fonder

Motion angående Styrdokument, läsning 2
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Styrdokument – FM4

Kårhuset Lund, 30 mars 2016
Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot

Motionssvar till Motion angående
Styrdokument – FM4
Bakgrund
Styrelsen önskar inleda med att tacka motionärerna för deras gedigna och väl utförda arbete
med revideringen av Teknologkårens styrdokument. De policyförslag som härmed föreslås
innebär föga i fråga om direkta förändringar av Teknologkårens verksamhet, utan är i
huvudsak förändringar av formen. Styrelsen anser att de gjorda förändringarna ger läsaren en
bättre överblick över policyerna, vilket styrelsen gillar. Vidare uppskattas den enhetliga
formateringen.
Motionärerna föreslår att varje policy skall innehålla ett formaliaavsnitt där policyns
omfattning skall angivas. Styrelsen ser positivt på detta klargörande, men anser att en
konsekvent formulering tarvas. Vidare kan, i de föreslagna formuleringarna,
intresseföreningarnas status anses oklar. Styrelsen menar att dessa omfattas av de policyer som
omfattar sektionerna och anser därför att dessa bör nämnas explicit när de innefattas, på
samma sätt som sektionernas innefattande utskrives. Sålunda föreslås Fullmäktige ändra
lydelsen för alla omfattningar där sektionerna – och intresseföreningarna – innefattas till
”Policyn omfattar all Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som lokalt på sektionerna och
intresseföreningarna”. Styrelsen menar vidare att de omfattningar som motionärerna inskrivit
speglar hur policyerna användes i dagsläget.
Motionärerna önskar inlemma LTHs och TLTHs gemensamma policy för mottagning och
nollning i den mall för policyer som framtagits av gruppen. Denna policy har tidigare följt en
av LTH stipulerad form, något som styrelsen anser fortsatt vara av vikt då det handlar om en
gemensam policy som LTH och Teknologkåren kommit överens om. Dock kan det
formaliaavsnitt som införts i alla policyer fortfarande vara relevant för policyn, varför styrelsen
föreslår att detta avsnitt lägges på ett försättsblad till den nuvarande policyn, som därefter
lämnas oförändrad.
Fullmäktige föreslås antaga fyra nya policyer, Policy för ekonomi och avtal, Policy för fria
föreningar, Policy för styrdokument samt Policy för Teknologkårens fonder, vars
andemeningar är flyttade från redan existerande dokument. Styrelsen ser positivt på
förändringen; det som regleras i sagda policyer passar bra som just policyer. Förändringen
samlar även nära sammanhörande begrepp på ett mer lättöverskådligt sätt.
Policyn för styrdokument tillför också regler för hur dokumenten skall skrivas och formateras
– enligt den form som motionärerna använt – vilket styrelsen ser som mycket positivt och tror
kan borga för att Teknologkåren även fortsättningsvis har tydliga och enhetliga styrdokument.
Styrelsen anser även att det är rimligt att inkorporera PM för Teknologkårens fonder i
samlingen policyer, och därmed strömlinjeforma det galleri av dokumenttyper som
Teknologkåren förfogar över.
Teknologkårens grafiska profil, Policy för funktionärsmedaljer samt Policy för
Teknologkårens pedagogiska pris föreslås bli riktlinjer istället för policyer, vilket styrelsen kan
ställa sig bakom. Dessa reglerar Teknologkårens verksamhet på ett mycket konkret sätt varför
styrelsen håller med om att de passar bättre som riktlinjer än policyer.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Styrdokument – FM4

Kårhuset Lund, 30 mars 2016
Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot

Sammanfattningsvis gillar styrelsen de föreslagna policyerna och tillstyrker, med de ovan
nämnda förändringarna, motionärernas framställan.

Förslag
Sålunda yrkar styrelsen
att

på samtliga ställen där omfattningen innefattar sektionerna ska den även
omfatta intresseföreningar, så att den nya formuleringen blir: ”Policyn
omfattar all Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som lokalt på
sektionerna och intresseföreningarna”

att

Fullmäktige avslår ”Policy för LTHs och TLTHs mottagning och
nollning” till förmån för den ursprungliga policyn med ett försättsblad
innehållande punkt 1 i nu liggande förslaget

att

Fullmäktige bifaller motionen med ovanstående ändringar.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

DANIEL DAMBERG
Kårstyrelseledamot
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående ARKAD-katalogen

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Motion angående ARKAD- katalogen
Bakgrund
Budgetgruppen har sedan sitt tillsättande vid FM1 sammanträdet en gång på rambudgetnivå
för att diskutera större och mer övergripande frågor. Den enda fråga som vid mötestillfället
delade gruppen är den rörande hur ARKAD-katalogen ska budgeteras för nästkommande
verksamhetsår.
Då det när frågan lyftes i höstas inte fanns något underlag från ARKADs
marknadsundersökning att tillgå hade gruppen inget inriktningsbeslut att ta hänsyn till.
Undersökningen är nu genomförd och avsnittet rörande ARKAD-katalogen är som följer.
Nästan alla företag var för katalogens avskaffande (93 % för avskaffandet, medan 7 % mot, av företagen
som svarat på enkäten). Av studenterna var motsvarande siffror 72 % resp. 28 %. Det är alltså ingen
försumbar del av studenterna – en dryg fjärdedel – som i nuläget ställer sig emot katalogens avskaffande.
Bör ARKAD alltså ta bort katalogen? Mycket möjligt, i alla fall på sikt. Men förutsättningen är att
alternativen fungerar felfritt och riktigt bra. Riktigt bra måste informationen i appen och på sidan vara för
att kunna ersätta den fysiska katalogen. Av marknadsundersökningarna att döma fungerade sidan och
appen bra i nuläget, långt ifrån felfritt. Jag bedömer att stora förbättringar behöver komma till skott om
dessa informationskanaler ska kunna ersätta katalogen. Det kom klagomål om att ”appen var buggig” och
att den inte var ”bakåtkompatibel” (att man inte kunde använda den i äldre telefoner också). Båda dessa
egenskaper hos appen är krav, som jag ser det, för att den ska kunna ersätta katalogen. Ett annat krav är
att den ska fungera året runt, inte bara kring arbetsmarknadsdagarna. Studenterna sparar nämligen sina
kataloger, gör anteckningar i dem och använder dem senare när de ska söka sommarjobb. Då är det viktigt
att dessa funktioner finns hos en potentiell ersättare av katalogen.
En annan intressant aspekt som framkom var det faktum att man inte ”slötittar” i en app på samma sätt
som en katalog. Alltså: I en app / på datorn hittar man företagen man letar efter, men man upptäcker inga
nya på samma sätt som i den fysiska tryckvaran. - Dåligt både för företag och studenter! Frågan är hur
dåligt och hur man väger det mot andra aspekter? Sammanfattningsvis tycker jag att man bör utveckla
alternativen till katalogen först, testa dem i skarpt läge så att de verkligen fungerar felfritt och som fullgoda
komplement och först därefter utvärdera möjligheten att ta bort katalogen helt. Saker kommer gå fel första
gången man gör dem, och med denna taktik riskerar man inte några stora försämringar, vare sig för företagen
eller studenterna (eller miljön). Jag råder alltså att inte avskaffa katalogen i år, men att satsa mycket på
alternativen, få ut dem i tid, testa dem, och till ARKAD 2017 utvärdera möjligheten att ta bort katalogen
helt. För det är trots allt, någonstans i framtiden, den rimliga vägen att gå, som jag ser det. Slutsatsen går
inte direkt emot företagen – en överhängande dela av dessa var för att ta bort katalogen, men det får rimligen
ses i ljuset av att alternativen måste vara fullgoda komplement. Så är inte fallet idag, i min åsikt.
Nämnvärt är att för innevarande verksamhetsår är ARKAD-katalogen budgeterad till -87 500
kr och hade ett utfall på -75 154 kr. Den trycktes då i 2 500 exemplar och var 352 sidor lång.

Motion angående ARKAD-katalogen

1 ( 2)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Motion angående ARKAD-katalogen

Om en tryckt katalog blir aktuellt för nästkommande verksamhetsår kommer
företagsannonserna att tas bort och antalet sidor kommer bli ungefär hälften jämfört med
nuvarande verksamhetsår. Inför ARKAD 2016 har ÅF uttryckt viljan av att vara en “Digital
Partner” och hjälpa till med ARKADs IT-utveckling, där bland annat apparna och
webbkatalogen innefattas. I det avtalet vill ÅF i sin tur ha ensam exponering som
samarbetspartner i webbkatalog och appar, vilket inte går att lova om det inte finns en tryckt
katalog. Detta är relevant då ARKAD planerar att ha mer än en samarbetspartner och då inte
kan låta en samarbetspartner ha ensam exponering i de digitala katalogalternativen.
Arbetsgruppen är överens om att ARKAD-katalogen ska avvecklas, men är oense rörande
med vilken tidsaspekt det ska genomföras. Då vi inte har kunnat diskutera oss fram till ett
alternativ önskar vi därför att Fullmäktige tar ett beslut enligt något av nedanstående
alternativ.
Alternativ 1
ARKAD-katalogen behålls i budget för verksamhetsåret 16/17. Den tas sedan bort till
verksamhetsåret därefter.
Alternativ 2
ARKAD-katalogen nollbudgeteras för verksamhetsåret 16/17, samtidigt som ett
budgetavsteg motsvarande dess kostnad beviljas. ARKAD-katalogen kommer därför inte att
finnas i budget för verksamhetsåret därefter och komplikationen med att projektgruppen
arbetar på en annan period än budgeten undviks.
Alternativ 3
ARKAD-katalogen nollbudgeteras för verksamhetsåret 16/17.

Vi yrkar därför
att

Fullmäktige tar beslut enligt något av de ovan föreslagna alternativen.

För budgetgruppen,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare 15/16

Motion angående ARKAD-katalogen

MALIN RIDDARSTRÖM
Projektledare ARKAD 2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående ARKAD-katalogen

Kårhuset Lund, 31 mars 2016
Anders Lundqvist Persson, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående ARKAD-katalogen
Styrelsen diskuterade främst alternativ 2 och 3, då alternativ 1 riskerar att placera både styrelse och
fullmäktige i samma sits nästa år, d.v.s. ”Katalogen fanns förra året, vi kan göra precis som då”, vilket är
en situation vi vill undvika. Styrelsen vill avveckla katalogen, med stöd från både företag och studenter
enligt bakgrunden i motionen. Men vill samtidigt inte göra detta utan att ha en väl fungerande app och
ett bra koncept som fungerar. Därför anser Styrelsen att det är bättre att ”skynda långsamt” och skriva
ut katalogen ur rambudgeten samt göra ett avsteg för en sista katalog.

Styrelsen yrkar därför på
att

Fullmäktige bifaller alternativ 2

samt
att

Fullmäktige beslutar att det år 2017 inte skall finnas en fysisk, tryckt ARKAD-katalog

I tjänsten,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående ARKAD-katalogen
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion Inköp av ny Rulle

Husbilen Arvika, 22 Mars 2016
Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef

Motion Inköp av ny Rulle
Bakgrund
Teknologkårens bil, Rulle, börjar bli sliten. Vi behöver därför en ny bil! Motionärerna fick i uppdrag av
styrelsen att utreda detta och ta fram ett förslag. Utredningen och vårt resultat finner ni i bifogad
rapport.

Förslag
Därför yrkar vi på…

… att fullmäktige, i enlighet med rapporten, godkänner ett inköp av bil, tillbehör och utrustning för
maximalt 350 000 SEK
… att ålägga styrelsen att klubba köpet av bilmodell samt utrustning

I tjänsten,

Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef
Rasmus Kjellén, HUT-ledamot och allmänt engagerad

Motion Inköp ny Rulle

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående inköp av ny Rulle

Kårhuset Lund, 31 mars 2016
Karin Dammer, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående inköp av ny Rulle
Arbetsgruppen har i ett tidigare skede kontaktat styrelsen och då bett oss om ett utlåtande kring ifall vi
anser att det är en bra idé att börja ta in offerter på olika bilar. De gav också styrelsen en viss indikation
på vilken typ av bilar skulle titta på och en ungefärlig summa på bilens pris.

Styrelsen tycker att arbetsgruppen har gjort ett mycket gediget arbete med att utvärdera vilket behov
Kåren har av en ny bil. De har också gjort ett mycket bra arbete med att ta fram vilken typ av bil Kåren
borde köpa och vilken typ av tillbehör den ska ha, både från perspektivet att den ska fungera väl för vår
verksamhet och utifrån perspektivet med att ha ett bra andrahandsvärde, detta stämmer också överens
med vad de tidigare informerat styrelsen om. Det enda Styrelsen saknar är en ytterligare beaktning av
miljöaspekten och önskar att arbetsgruppen berättar mer om hur de har tänkt där när de återkommer
med ett konkret förslag på vilken bil som, i fall Fullmäktige anser att det här är en bra idé, ska köpas.

Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I tjänsten,

KARIN DAMMER
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående inköp av ny Rulle
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport om Rulle och framtiden

Husbilen Arvika, 22 Mars 2016
Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef

Rapport om Rulle och framtiden
Bakgrund
Rulle är Kårens bil och dagens bil är nummer fem i ordningen. Dagens bil (Rulle V) är en Volvo V70 från
2009. Rulle finns till för att utskott på Teknologkåren centralt samt sektioner skall kunna utföra ärenden
och inhandlingar. Då det är en stor kostnad och mycket jobb att äga en bil är det en bra service som
Kåren erbjuder till sina funktionärer, utskott och sektioner. Rulle V har tjänat kåren bra men med tiden
också tagit en del stryk, bilen är helt enkelt sliten. Dessutom har den passerat 10000 mil med god
marginal vilket gör att motorförsäkringar snart slutar gälla.
Därför anser vi att Teknologkåren behöver en ny Rulle!

Användning av Rulle
Då Rulle normalt endast får bokas fyra timmar åt gången faller det sig naturligt att Rulle sällan går några
längre sträckor per körning. Om man tittar igenom gamla Rulle-körningar ser man att det är sällsynt att
bilen rullar mer än 100 km på en dag, däremot är det ofta flera uthyrningar per dag. En genomgång av
de bokningar som kommer in ger en tydlig indikation på att Rulle idag används absolut mest till att
handla eller hämta varor på olika sätt (paket, alkohol, mat etc). Vid några få tillfällen används den för att
transportera flera människor, men detta verkar vara sällsynt. Ibland används Rulle för att dra släp,
främst utav HUT och Pedellen då saker köras för Kårhuset eller Lophtet.
En enkät som skickades ut till utskottsordföranden på Teknologkåren centralt samt styrelser på
sektionerna visar på samma sak, oftast körs bilen inom Lund och används för att köpa mat eller material.
Sällan används bilen för att köra mer än två (2) personer, mer sällan behövs en bil som kan köra mer än
fem (5) personer, dock finns detta behov hos bland annat Överstegruppen och TIF.

Nästa Rulle
Vi har genom dessa efterforskningar kommit fram till nästa Rulle bör vara en bil som klarar av att lasta
varor på ett enkelt sätt men ändå ha plats för minst 5 personer att åka i. Det är också viktigt att bilen
inte mår dåligt av att oftast köra korta sträckor. Genom diskussioner med bilhandlare och egna
reflektioner har vi därför kommit fram till att nästa Rulle helst bör vara bensindriven och automatväxlad.
Automatväxlad är i våra ögon ett måste då många olika personer kör bilen och en manuell växellåda är
lättare att använda fel och därför är risken att den tar stryk.
För att uppfylla dessa krav har vi tittat på många olika bilmodeller. Vi har kollat på tre olika modelltyper
dels en vanlig kombi (exempelvis Volvo V70 och VW Passat), dels på personbilsvariant av transportbilar
(exempelvis VW Caddy Life och Citroën Berlingo Multispace) samt MPV, Multi Purpouse Vehicle,
(exempelvis Opel Zaphira Tourer och Toyota Verso).

Rapport om Rulle och framtiden

FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport om Rulle och framtiden

Husbilen Arvika, 22 Mars 2016
Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef

Utrustning
För att klara av tidigare nämnda kriterier krävs viss utrustning, exempelvis dragkrok. Dessutom anser vi
att en del utrustning kan läggas till för att underlätta körandet samt bekvämligheten i bilen, exempelvis
parkeringssensorer. Denna utrustning kommer vara till stor hjälp för de många förare som kör, särskilt
de som är något ovana. Teknologkåren bör ha bra och säkra saker som de hyr ut!
Dessutom har en något utrustad bil ett bättre andrahandsvärde än en bil av enklaste modell, något som
kommer vara till godo när vi så småningom ska byta bil nästa gång.

Utseende
Självklart bör det synas att den nya bilen tillhör Teknologkåren. Något som ger väldigt mycket nytta
reklammässigt både externt och internt. Rulle V har idag två stora loggor bak och hela namnet utskrivet
på framdörrarna. För att spara lacken och på ett bra sätt göra reklam anser vi att bilen bör helfolieras på
liknande sätt som taxibilar görs. Det vill säga klä in hela bilen i en dekalliknande plast. På detta sätt
kommer vi dels kunna få exakt de färger vi vill, det blir mindre lackskador och det blir troligtvis billigare
vid eventuella repor i detta lager. Att göra helfoliering kostar mellan 15000 och 25000 beroende på
exakt bilmodell och eventuellt tryck. Troligtvis kommer detta leda till mindre värdeminskning på bilen
eftersom lacken konserveras och förblir intakt.

Resultat och förslag
Genom denna rapport och det arbete som ligger bakom den har vi kommit fram till att Teknologkåren
bör köpa en bil av typ MPV. Detta för att passa så många ändamål som möjligt av verksamheten som
använder bilen.
Vi anser det vara Fullmäktiges beslut att besluta om vi skall köpa bil och om de anser att Teknologkåren
har råd att lägga dessa pengar på det nu. Därför vill vi att Fullmäktige godkänner ett inköp av bil,
tillbehör och utrustning för maximalt 350 000 SEK. Sedan anser vi det rimligt att Styrelsen klubbar själva
köpet av bilmodell och utrustning.

Rapport om Rulle och framtiden

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Ansökan Fri Förening Spegatspexet

Lund, 17 februari 2016
Daniel Lundell, General Spegatspexett

Motion angående Ansökan Fri Förening
Spegatspexet
Bakgrund
Hösten 2011 bildades Spegatspexet som har till syfte att:
Målsättningen för Spegatspexet är att producera en årligen återkommande spexuppsättning av realistisk
proportion. Vi lämnar dock utrymme för att vid intresse utöka verksamheten till att ha två produktioner per
år. Vi vill också skapa en intellektuellt, kreativt och socialt stimulerande miljö samt se att studenter från
olika institutioner på Lunds universitet ska kunna känna gemenskap genom spexet.
Spegatspexet är Lunds just nu yngsta spex. Det genomförs två produktioner årligen, en
under hösten och en under våren. Spegatspexet delar namn med den förträffliga spegaten
som pryder varje Teknolog:s mössa. Spexet utesluter inga studenter vid Lunds
Universitet(LU) utan vill välkomna alla, men har idag en majoritet av sina medlemmar på
Lunds Tekniska Högskola(LTH).
Med det skulle vi vilja stärka vårt samarbete mot studenterna på LTH och därmed
Teknologkåren vid LTH(TLTH). Spegatspexet erbjuder en ny spännande miljö för
teknologer att engagera sig i socialt, kreativt och intellektuellt. Utöver erbjuds en möjlighet
för studenter på LTH att träffa andra studenter vid LU.
Bifogat till motionen finner ni Spegatspexets stadgar.

Förslag
Spegatspexet är väll införstådda med de krav som TLTH ställer på fria föreningar. Med det
skulle vi vilja bli en fri förening under TLTH.
Jag yrkar därför på
att

Teknologkåren vid LTH upptar Spegatspexet som fri förening.

I tjänsten,

DANIEL LUNDELL,
General Spegatspexet 2015/16
Motion angående Ansökan om Fri Förening
Spegatspexet
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SPEGATSPEXETS STADGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Föreningens namn
2 § Föreningens karaktär
3 § Avsiktsförklaring

4 § Sammansättning

5 § Beslutande organ
6 § Firmateckning

7 § Verksamhets- och räkenskapsår

8 § Stadgetolkning

9 § Skiljeklausul

10 § Stadgeändring

11 § Upplösning av föreningen

12 § Värdegrund

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
13 § Medlemskap

14 § Utträde

15 § Uteslutning mm

16 § Medlems rättigheter och skyldigheter

ÅRSMÖTET & EXTRA ÅRSMÖTE
17 § Tidpunkt, kallelse för årsmöte

18 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

19 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte och extra årsmöte
20 § Beslutförhet
21 § Beslut och omröstning

22 § Valbarhet

VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden

REVISORER
24 § Revision

STYRELSEN
25 § Sammansättning

26 § Styrelsens åligganden

26.1 § Ändring av reglemente

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

FONDER
29 § Generella bestämmelser

30 § Olycksfonden

31 § Investeringsfonden

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Ansökan Fri Förening Spegatspexet

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot

Motionssvar till Motion angående Ansökan
Fri Förening Spegatspexet
Bakgrund
Med bakgrund i den gedigna förankring Spegaspexet har bland Lunds Tekniska Högskolas
studenter och Teknologkårens medlemmar, ser styrelsen mycket positivt på att Spegatspexet
valt att inkomma med denna ansökan, och därmed inleda ett fördjupat samarbete med TLTH.
Det stipuleras i (den nuvarande) stadgan att minst två tredjedelar av medlemmarna i föreningen
som ansöker om status som fri förening också skall vara medlemmar i TLTH. Styrelsen ser sig
därmed tvungen att påtala att Spegatspexet, då frågan behandlades av styrelsen, inte kunde
påvisa att så var fallet. Ehuru de – och vi – trodde att kravet skulle vara uppfyllt, önskar
styrelsen ändå att Spegatspexet formellt uppvisar en matrikel som styrker detta. Spegatspexet
har därför ombetts att, när deras framställan behandlas av fullmäktige, för församlingen
uppvisa detsamma.
Förutsatt att Spegatspexet kan uppvisa detta ser styrelsen inga hinder till att Spegatspexet
upptages som fri förening och tillstyrker därmed deras framställan.

Förslag
Styrelsen yrkar däför
att

fullmäktige bifaller motionen om Spegatspexet kan uppvisa matrikel där
minst 66 % av medlemmarna är medlemmar i Teknologkåren.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

DANIEL DAMBERG
Kårstyrelseledamot
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Motion angående Inköp av Ljudmätare

Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0

Under ett event på Lophtet blev Miljöförvaltningen arga för att vi inte hade tillräcklig
ljudmätningsutrustning för att se över ljudnivåerna under ett event. Den ljudmätare vi har
idag klarar endast av att mäta momentant tryck och Miljöförvaltningen vill ha mätningar som
är någon form av medelvärde (dvs slår ut toppar och dalar mot varandra). Detta är inget vi
har idag och inget vi har utrymme för i budgeten.

Jag tycker att vi borde köpa in en sådan ljudmätare med pengar från Kårens
investeringsfond, för att få fortsätta ha fester och arrangemang utomhus.
Jag yrkar därför på
att
lyfta upp till 6000 kronor från Kårens Investeringsfond för att köpa in
ljudmätningsutrustning.

I tjänsten,

MARCUS PETERSON
Ordförande HUT

Motion angående Inköp av Ljudmätare
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående inköp av ljudmätare

Kårhuset Lund, 31 mars 2016
Karin Dammer, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående inköp ljudmätare
Av alla dåliga myndigheter som vi behöver ha och göra med är nog miljöförvaltningen den sämsta! (Jag
vet att ni trodde att Polisen och Tillståndsenheten var värre. Ni har fel…). Därför hade det varit bra om
vi kunde interagera så lite som möjligt med dem och göra dem så lite upprörda som möjligt.
Därför hade det varit bra om vi hade en ljudmätare så vi gör dem nöjda och glada och att vi får ha våra
fester i fred för dem. Dessutom är det alltid positivt att hålla ljudnivån på våra fester på en icke-skadlig
nivå.

Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I tjänsten,

KARIN DAMMER
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående inköp av ljudmätare
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Elcykel

Kårhuset Lund, 5 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0t

Motion angående Elcykel
Bakgrund

I Teknologkårens ägo har det länge funnits en flakmoppe vid namn Lena. Hon har använts
för att transportera mindre saker i närområdet och för att kunna ta sig runt på ett smidigt
och relativt ekonomiskt sätt. Tyvärr har Lena kommit upp i åren och börjar precis som en
äldre
människa
kräva
väldigt
mycket
vård
och
omsorg.
Denna typ av omsorg är inget som vi klarar av att tillhandahålla.
Vi vill därför sälja av denna moppe för att köpa in ett miljövänligare och service-vänligare
alternativ, nämligen en el-cykel med tillhörande låda. Detta kommer underlätta för oss att
transportera saker i närområdet och också att förflytta oss kortare sträckor.
Cykeln
som
vi
har
tittat
http://www.cargobike.se/produkt/cargobike_box_electric.

på

är

följande,

Till denna vill vi även köpa in ett lås för att vi ska få ha kvar den och även en hjälm för att
skydda framföraren av detta fordon.

Förslag

Pengar krävs för att lösa denna fråga, lämpligen ur Kårens investeringsfond.
Jag yrkar därför på
att
ur Kårens investeringsfond avsätta upp till 20 000 kronor för inköp av ovan
nämnda cykel och tillbehör.

I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT

Motion angående Elcykel
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående elcykel

Kårhuset Lund, 31 mars 2016
Peter Dahl, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående elcykel
Kårstyrelsen väljer att bifalla motionen angående inköp av elcykel med motiveringen att det, i linje med
miljöpolicyn, kommer att underlätta för Kåren att facilitera kortare resor inom Lund med last. Vidare
kommer denna investering till att betydligt underlätta Pedellens arbete i och med att våra två fastigheter
ligger på visst avstånd från varandra. Även om vi menar att själva ansvaret för utrustningen är en
operativ fråga ser styrelsen möjligheter att ge både kanslisten och Rulleförmannen utökade uppgifter. Då
TLTH tidigare använde en, nu helt trasig, flakmoppe menar vi att försäljningen av densamme kan
användas för att medfinansiera den utgift vi nu föreslår. Det är beklagligt att den inte går att reparera
men glädjande att ölyT kan tänka sig att överta den för 5000kr, pengar som vi föreslår används för att
främja transportmöjligheterna inom Lund för TLTHs funktionärer.

Styrelsen yrkar därför på
att

justera summan till 15 000 kr

samt
att

bifalla motionen med ovanstående ändringsyrkande

I tjänsten,

PETER DAHL
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående elcykel
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter
i forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Filippa de Laval, Vice kårordförande
med ansvar för utbildningsfrågor

Motion angående
studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och
forskarutbildningsnämnden
Bakgrund
Den 1:a maj träder LTH:s nya organisation i kraft. Stora förändringar har skett både vad
gäller organisationen av grundutbildningen som organisationen av forskning och
forskarutbildningen. Arbetsgruppen för utbildningsutskottets struktur har tagit hänsyn till
förändringarna inom grundutbildningens organisation i sitt förslag men eftersom
omstruktureringen av forskningsorganisationen påbörjades senare än den för
grundutbildningen har arbetsgruppen inte kunnat ta hänsyn till den och det är fortfarande
otydligt vem som beslutar om studeranderepresentanter på central nivå inom
forskningsorganisationen.
I den nuvarande organisationen finns tre forskningsnämnder (FN1, FN2 samt FN3) och en
forskningsberedning (FB). Doktoranderna har idag exklusiv nomineringsrätt till samtliga
studeranderepresentantsuppdrag inom forskningsorganisationen. Organ på motsvarande
nivå inom grundutbildningsorganisationen väljs av Fullmäktige men faller inom den andra
att-satsen och kan delegeras till kårstyrelsen. Representanterna i FN1-3, FB samt
doktorandernas representanter i SLTH utgör tillsammans doktorandernas studieråd.
I den nya organisationen ersätts FN1-3 och FB med en forskningsnämnd (FN) och en
forskarutbildningsnämnd (FUN). Detta motsvarar hur organisationen ser ut centralt på
Lunds universitet. I FN:s uppdrag ingår även att säkra nödvändig forskningsunderbyggnad
för högkvalitativ utbildning på grund och avancerad nivå. Detta ingår även i uppdraget för
Forskningsnämnden på central nivå varför Lunds universitets studentkårer (LUS) i
normalfallet väljer en grundutbildningsstudent och två forskarutbildningsstudenter till
organet. Det vore rimligt att på motsvarande sätt möjliggöra för en grundutbildningsstudent
att sitta som studeranderepresentant i FN. Samtidigt är forskningsfrågorna ofta av komplex
natur och det kräver såväl mycket tid och engagemang som en löpande dialog med
fakultetsledningen och studieråden för att på ett bra sätt representera samtliga
grundutbildningsstudenter i FN. Den tredje platsen i FN bör därför gå till en
grundutbildningsstudent som är heltidsarvoderad för att arbeta med bland annat doktorandoch forskningsfrågor.

Motion angående studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter
i forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Filippa de Laval, Vice kårordförande
med ansvar för utbildningsfrågor

Förslag
Jag yrkar därför på
att
samtliga tre (3) platser i Forskarutbildningsnämnden i första hand är reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag
innan FM5 vakantsätts posterna med möjlighet för samtliga medlemmar att kandidera.
att
två (2) platser i Forskningsnämnden i första hand är reserverade för
doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag innan
FM5 vakantsätts posterna med möjlighet för samtliga medlemmar att kandidera.
att
en (1) plats i Forskningsnämnden reserveras för den heltidsarvoderade inom
utbildningsutskottet som ansvarar för doktorand- och forskningsfrågor.
I tjänsten,

FILIPPA DE LAVAL,
Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Motion angående studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden

Kårhuset Lund, 31 mars 2016
Oskar Hansson, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
Det är viktigt att grundutbildningsstudenter såväl som forskarstudenter har rätt representation i rätt
organ. På så sätt säkras ett nödvändigt inflytande. När organisationen struktureras om behöver vi
anpassa oss, vilket motionären förtjänstfullt uppmärksammar.
Styrelsen anser att det är rimligt att Doktorandsektionen har nomineringsrätt i första hand på alla tre
platser i Forskautbildningsnämnden, då de rimligen representerar forskarstudenter bäst. I
Forskningsnämnden är det lika rimligt att två platser tillfaller Doktorandsektionen och en Kårens
centrala utbildningsbevakare, Styrelsen anser liksom motionären att det ger den gemene teknologen bäst
representation i organet.
Fullmäktige bör notera att det inte finns några suppleantposter i dessa organ, samt att detta förslag
endast gäller hur förfarandet ska gå till inför nästkommande verksamhetsår. Motionärens tanke är att
senare inkomma med ett permanent förslag, troligen enligt samma modell.

Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående
studeranderepresentanter i forskningsnämnden och
forskarutbildningsnämnden
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Motion angående Möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Molin

Sedan 2010 har otaliga utredningar behandlat vad som ska hände med Cornelis - på
tiden innan vi gick här har det bl.a. varit lunchrestaurang, och kåren har bedrivit daglig
pubverksamhet i lokalen. Denna har legat nere i flera år, och lokalen har eftersatts på
många sätt, med pågående utredningar som ursäkt.
Om jag som någorlunda gammal i gamet, och medverkande i vart fall några stycken
arbetsgrupper och workshops rörande Cornelis skulle sammanfatta vad man kommit fram
till under åren, landar jag i följande:




Cornelis skall i största möjliga mån vara en flexibel lokal, som kan användas
såväl för pubverksamhet och sittningar, som möten, föreläsningar och
konferenser.
Möblemanget bör anpassas därefter, och vara lätt att flytta och möblera om.
Vi måste ha bra möbler som håller. Det lönar sig i längden.

Tänkbara (mer eller mindre genomförbara och prisvärda) förbättringspunkter som tagits
upp och inte helt förkastats :











Måla om väggar för bättre miljö
Sätt in akustikförbättrande element (ljuddämpande väggplattor, i princip)
Bekvämare, snyggare, mer mobila möbler
Förbättrad belysning, inklusive fast städbelysning.
Röj bort kakel och diverse strömbrytare bakom baren
Förbättra/uppdatera köksutrusting samt servis
Göra köket större, genom att slå in väggen till 235
Göra entrén synlig genom att flytta dörren ut mot foajén
Lägga nytt golv
Ta bort pelaren i baren

Den vakne, och pubälskande, studenten har kanske redan noterat att de två sista
punkterna redan genomförts - Golvet tilldelades 115000 av förra fullmäktige, enligt en
första offert, och kostade i slutändan 70.000 kr, är ljuddämpande, och har gett lokalen ett
ordentligt lyft.
Denna motion rör, som rubriken antyder, möblemanget i Cornelis. Förarbetet har pågått i
några veckor, och följande förslag har tagit form.
Vi har prioriterat bibehållen eller ökad flexibilitet och kvalitet. Höga krav ställs såväl
teknisk som estetiskt. Följande prioritering har framkommit:

Motion angående Cornelismöblemang
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Motion angående Möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Molin

Prio ett: Stora bord i mitten av lokalen
Borden i mitten har alltid varit fula, och nu med det nya golvet är de plötsligt ännu fulare.
Ett av dem har haft en regel som ben i minst tre år, som en “temporär” lagning.
Prio två: Stolar
Stolarna har alltid varit obekväma att sitta och pubba på en hel kväll.
Prio tre: Bekvämare stolar i hörnet rakt in, “Loungen”
Detta är att se som mer av en verksamhetsutveckling, då hörnet rakt inifrån dörren i
dagsläget är en helt död yta - detta fyller dock ingen funktion med nuvarande belysning,
och måste således kombineras med uppdatering av denna. Kostnaden för detta är i
dagsläget oklart, då vi skulle behöva en del elektrikerarbete. En uppskattning tagen helt
ur luften är 30.000 arbetskostnad, och 20.000 för nya armaturer. Ifall denna kalkyl visar
sig vara allt för optimistisk, får vi helt enkelt återkomma.
(Prio fyra: Mobil soffa)
När man har sittning i cornelis vill man gärna använda ytan där soffan är som någon sorts
uppläggningsyta. Det är svårt när det sitter en väggfast soffa där. En restaurangsoffa
kostar dock närmre 5000kr/meter, vilket vi anser vara oskäligt i förhållande till nyttan det
ger.

De stolarna som i dagsläget står i Cornelis heter Blå station B2, och har stått där sen
huset byggdes. Mig veterligen har noll (0) gått sönder under denna tid. Om man jämför
med några andra möbler kåren äger - stolarna i exp-köket eller fåtöljerna i hänget, så har
dessa max halva åldern, och har börjat falla sönder. Det är alltså värt att investera i
kvalitetsmöbler, annars kommer man stå där om tio år med ett halv möblemang.
De nuvarande stolarna tingar idag ett nypris på ca 3500 kronor. Stolsbranschen erbjuder
ett smått fantastiskt spann av priser, men i våra efterforskningar har vi kommit fram till
flera intressanta alternativ under 3000 kr styck, och inga under 2000. Vi vill utöka antalet
stolar, då det ofta blir brist under mer välbesökta pubar, till 75 stolar totalt. Detta
resulterar i en summa av 225.000 kr.
För att ersätta de stora borden i mitten föreslår vi att köpa ekskivor och centerpelare,
liknande de bord som finns i lokalen idag. Detta är en relativt billig lösning, som beräknas
kunna landa under 30.000 kr.
För loungen följer vi samma filosofi som för stolarna - kvalitet kostar. Då det här rör sig
om 15 stoppade läderklädda karmstolar landar priset högre; runt 4000 kr styck, eller totalt
60.000 kr. Till detta kommer bord, vilket bör gå loss på under 20.000 kr, samt
belysningsarmaturer och arbete, som gissas summeras till 50.000 kr.
Detta är ganska högt räknat - vi vill inte gå i (den klassiska kår-) fällan att äska mindre än
vad som behövs, och därför få kompromissa med resultatet. På grund av detta äskar vi
också med 5% påslag för oförutsätta utgifter.
Rent ekonomiskt kan även finnas en möjlighet att sälja de nuvarande stolarna, då de
torde kunna ha ett visst andrahandsvärde.

Motion angående Cornelismöblemang
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Motion angående Möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Molin

Därför yrkar jag att;

Jag yrkar därför på
att

Det avsätts upp till 400.000 kr från lämplig fond, eller årets resultat, för inköp av
nya möbler samt belysning (ink. Installation) i Cornelis.

I tjänsten,

ERIK MOLIN,
Vice ordförande, HUT

Motion angående Cornelismöblemang
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 28 mars 2016
Micaela Bortas Kårstyrelsen 15/16

Motionssvar: Motion angående möblemang i Cornelis
Styrelsen höll en lång diskussion om motionen där det höga beloppet var det största orosmolnet för
många. De olika prioriteringarna kring vilka möbler det finns störst behov av att byta ut var på tal och
många tankar kring dessa prioriteringarna lyftes. Diskussionerna kring detta kan sammanfattas med att
det finns ett behov av att uppdatera alla, i motionen nämnda, möblemang.
Tankar lyftes även kring vad som kommer hända med Cornelis om större förändringar sker i huset inom
en snart framtid. Dessa argument möttes med att väldigt preliminära planer om ombyggnation av
Kårhuset (på grund av kommande järnvägsbygge) rör andra delar av Kårhuset som inte stör Cornelis
samt att vi vid en eventuell flytt har lovats motsvarande lokaler som vi har idag.
Övriga tankar som står i motionens fördel var att lokalen blir mer attraktiv att hyra ut och mer behaglig
att besöka. Därav en ökad medlemsnytta. Det finns även ett engagemang i att genomföra förändringarna
just nu som kan gå förlorat i framtiden, vilket är en aspekt att beakta.
Styrelsen diskuterade även nackdelarna med att alla de föreslagna inköpen inte är noga redovisade och
att flera alternativ inte finns att tillgå i motionen. Detta är ett stort arbetet men styrelsen tryckte på
vikten av att såhär mycket pengar måste redovisas väl. Exempel lyftes på när pengar har klubbats åt ett
ändamål som inte var redovisat i detalj och resultatet inte blev de förväntade. Styrelsen önskar därför att
få godkänna förslagen på de exakta inköpen innan de görs i syfte att få en överblick av vad pengarna
spenderas på samt att se till att de går i linje med motionens ändamål. Syftet med detta är alltså inte att
detaljstyra inköpen, utan snarare för kännedom. Styrelsens anser även att detta inte kommer sätta käppar
i hjulet för projektets tidsplan då styrelsens sammankomster är regelbundna och tätt följda av varandra.
Styrelsen ställer sig sammanfattningsvis positiv till motionen och ser fram emot att få ta del av resultatet,
förutsatt att fullmäktige tycker detsamma.
Kårstyrelsen yrkar därför på
att bifalla motionen i sin helhet förbehållet att samtliga inköp redovisas och godkänns på ett
kårstyrelsemöte innan de görs.
att pengarna tas från kårhusets investeringsfond.

MICAELA BORTAS
Kårstyrelseledamot 15/16

Motionssvar
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Policy för alkohol och droger
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Bakgrund

3

Vision

1Målet

för den svenska alkoholpolitiken och det som ligger till grund för nuvarande lagstiftning. Se till
exempel Folkhälsoinstitutets utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholhantering som finns på deras hemsida
2

Alkohollagen (2010:1622) Kap 3 §5

4

Handlingsplan
4.1

Alkoholfria alternativ

4.2

Servering

3

Information om vilka preparat som räknas som narkotika finns på Läkemedelsverkets hemsida.

4

Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds Kommun. Sida 9.

5

Alkohollagen 8 kap 22 §

6

Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §

7

Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §

8

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 18 §

9

4.3

Säkerhet

4.4

Utbildning

4.5

Narkotika

Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds kommun. Sida 9.

10

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 21 §

11

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 23 §

4.6

Tackfester och arbetsglädje

4.7

Aktivitetssamordnare

4.8

Övrigt

Appendix till TLTHs alkohol- och drogpolicy
5

12

Råd och tips

5.1

Gällande rätt

5.2

Tillstånd

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 24 §

5.3

Alkoholfria alternativ

http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Socialf%C3%B6rvaltningen/PDFfiler/Tillst%C3%A5ndsenheten/Riktlinjer%20serveringstillst%C3%A5nd.pdf , 160321.
13

Policy för användande av medlemmars
adresser
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Användning av medlemmars adresser

Policy för arvodering
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Arvoderingar
2.1

Allmänt om ersättningar

2.2

Heltidsarvoderade

2.3

Nollegeneral

2.4

Kårhusservice

2.5

Tillsättandet av representanter

Policy för ekonomi och avtal
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Teknologkårens finansiering

3

Ekonomi

4

3.1

Rambudget

3.2

Konkretiserad budget

3.3

Avskrivningar

Avtal

Policy för Fria Föreningar
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Policy
2.1

Kriterier för upptagande som Fri Förening





2.2

Upptagande som Fri Förening

2.3

Förmåner

Policy för funktionärsmedaljer
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Funktionärsmedaljer
2.1

Allmänt

2.2

Brons – Engagerad

2.3

Silver – Ansvar

2.4

Guld – Trogen tjänst

3

Hedersmedaljen – Hederstruls/trula

4

Hjältekransen – Hjäte/Hjältinna

5

Heltidarpinen

6

Utskottsmedaljer

Policy för internationalisering
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Bakgrund

3

Vision

4

Mål

Policy för KFS
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Bakgrund

3

Vision

4

Mål

5

Ägarrollen

6

Samarbete

7

Ekonomi

8

Beslutsordning











Policy för likabehandling
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Likabehandling
2.1

Allmänt

2.2

Likabehandlingsarbetets grunder

2.3

Likabehandlingsarbetets målsättningar

Policy för LTHs och TLTHs mottagning och
nollning
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

LTHs och TLTHs gemensamma policy för mottagning och nollning
2.1

Bakgrund

2.2

Användning av policy

2.3

Vision med mottagning och nollning

2.4

Mål med mottagning och nollning




2.5

Allmänt








En person som uppträder hotfullt, våldsamt eller på annat vis motverkar
mottagningens och nollningens vision och mål ska inte få vara en del av
mottagningen och nollningen.
Vara delaktig i nollningen och alla dess delmoment ska vara helt frivilligt.
Aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte störa allmänheten. Efter att
en aktivitet har ägt rum är det viktigt att platsen återställs till sitt ursprungliga
skick.
Närvarande
under
nollningsaktiviteter
ska
respektera
nollegeneralen/phøsen/fösen/staben/eventansvarig och deras direktiv.
Ingen på LTH ska utföra handlingar som riskerar att den nyantagna känner sig
utnyttjad eller obekväm.
Ingen på LTH ska utnyttja sin maktposition mot den nyantagna på något sätt.

2.6

LTHs mottagning









2.7

ge kännedom om regelverk som rör studenternas utbildning med examensmål
ge träning i studiestrategier och studieteknik
ge ytterligare redskap för studieframgång, t.ex. gruppdynamik och stresshantering
ge förslag på möjliga karriärvägar och karriärtänk via alumnpresentationer och
gruppcoachning
förmedla LTH:s värdegrund och genom goda exempel visa vad som förväntas av
en student vid LTH
ge kännedom om vägledning och stöd inom LU
ge kännedom om möjligheten att studera utomlands under sin tid på LTH

TLTHs nollning







innehålla ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla studenter oavsett
bakgrund.
visa upp studentlivet vid LTH och på dess campus samt uppmuntra till
engagemang i detta.
uppmuntra till en sund alkoholkultur.
under första dagen läsvecka 0 vara helt fri från alkohol såväl dag- som kvällstid.
under läsvecka 0 inte innehålla mer än ett evenemang där alkohol serveras. Om
ett sådant evenemang anordnas ska det äga rum under kvällstid. Evenemanget
ska heller inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till efterfest. Alla evenemang
som anordnas under läsvecka 0 ska avslutas innan kl.02.00. Läsvecka 0 avslutas i
detta avseende fredag kl.17.

2.8

Nollningsfunktionärerers relation gentemot nyantagna
studenter

2.9

Dokument

Policy för sociala aktiviteter
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Sociala aktiviteter
2.1

Bakgrund

2.2

Arrangemang

2.3

Bemötande av deltagare

2.4

Arbetsmiljö

Policy för styrdokument
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Stadgar










3

Reglemente








4

Åsiktsdokument

5

Policyer

6

Riktlinjer

7

Uppbyggnad
7.1

Namn

7.2

Struktur

8

9

Uppdatering av styrdokument
8.1

Styrdokument som Fullmäktige beslutar om

8.2

Styrdokument som Styrelsen beslutar om

8.3

Ändringar i denna policy

Lagring av styrdokument

10 Förteckningar
10.1 Åsiktsdokumentsförteckning

10.2 Policyförteckning

10.3 Riktlinjeförteckning

Policy för Teknologkårens fonder
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Fonder

2.1

Kårhusets driftsfond

2.2

Kårhusfonden

2.3

Kårhusets underhållsfond

2.4

Kårhusets investeringsfond

2.5

Lophtets underhållsfond

2.6

Lophtets investeringsfond

2.7

Lophtets rivningsfond

2.8

Donatorsklubben

Policy för Teknologkårens pedagogiska pris
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Teknologkårens pedagogiska pris
2.1

Kriterier

2.2

Utlysande

2.3

Nominering

2.4

Beslut

2.5

Utdelande

2.6

Profetafton

3

Universitetets lärarepris

4

Tidigare pristagare av Teknologkårens pedagogiska pris

Policy för Teknologkårens placeringar
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Etiska hänsynstaganden

3

Rapportering och uppföljning






4

Fördelning av ansvar och befogenheter









5

Definitioner av risk
5.1

Ränterisk

5.2

Likviditetsrisk

5.3

Kreditrisk i placeringar

6

Önskad placeringsstrategi

o
o
o

Policy för Teknologkårens relation till LUS
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

LUS roller
2.1

Allmänt

2.2

LUS ekonomi

3

2.3

LUS utbildningsbevakande roll

2.4

LUS förvaltande roll

Teknologkårens roll i LUS

Policy för valberedningen
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Valberedningens allmänna arbete

3

Sekretess och etik

4

Valberedningens arbete
4.1

Nominering

4.2

Kandidatur

4.3

Intervju





4.4

Valberedningens förslag

4.5

Valmöte

4.6

Efter val

Policy för Grafisk Profil

Teknologkåren vid LTH

Policy för Grafisk Profil
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy definerar kårens grafiska profil, och skall rådfrågas vid framtagande av
grafiskt material för kåren

1.2

Syfte
Syftet med denna policy är att skapa en enhetlig grafisk profil för Teknologkåren, och
att underlätta följandet av denna.

1.3

Omfattning
Denna policy gäller Kårens verksamhet centralt, samt fria föreningar.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av:
Ursprungligen antagen enligt beslut:
Omarbetning färdigställd av:
Fastställd omarbetning enligt beslut: FM4/2016

1

Policy för Teknologkårens Miljöarbete

Teknologkåren vid LTH

Policy för Teknologkårens Miljöarbete
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy definerar kårens ställningstagande i diverse miljöfrågor, samt hur vi ska
arbeta med dessa i organisationen.

1.2

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

1.3

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

1.4

Historik
Utkast färdigställt av:
Ursprungligen antagen enligt beslut:
Omarbetning färdigställd av:
Fastställd omarbetning enligt beslut:

2

Riktlinjer, uppföljning och revidering
Utifrån de övergripande mål som beskrivs nedan i denna policy ska riktlinjer utformas
som innehåller konkreta, mätbara mål samt en angiven tidpunkt för när målen ifråga ska
vara uppfyllda. Dessa riktlinjer ska varje verksamhetsår ses över, följas upp och
revideras. Nya konkreta mål ska sättas upp som bidrar till en fortsatt minskning av den
belastning av miljön som Kårens verksamhet innebär. Miljöombudet ansvarar för
uppföljning av målen, medan styrelsen ansvarar för revidering av riktlinjer och nya mål.
Det är hela organisationens ansvar att arbeta för att målen uppfylls.
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Övergripande mål
3.1

3.2

Inköp
 Vid alla inköp som görs av Kåren ska miljömässiga och etiska aspekter beaktas.
 Valet av varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet,
resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan.
Avfallshantering
 Kåren ska sträva efter att minimera mängden skapat avfall.
 Vid all Kårens verksamhet som skapar avfall ska befintliga
sopsorteringsmöjligheter utnyttjas korrekt.
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Kåren ska arbeta för att göra en ansvarsfull avfallshantering enklare för alla typer
av avfall i samtliga Kårens lokaler.
Om möjligt ska material återanvändas

3.3

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

3.4

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

3.5

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