DAGORDNING
FM2 2016

Kårhuset Lund, den 24 februari 2016
Daniel Lundell, Talman

Dagordning FM2
Tid: Tisdagen den 1 mars 2016
Plats: Hollywood, Kårhuset
§ Ärende

Åtgärd

1 TFMÖ

Beslut

X

2 Tid och sätt
3 Val av tvenne justeringspersoner

Beslut
Beslut

X

4 Närvaro och adjungeringar
5 Föredragningslistan

Beslut
Beslut

6 Föregående mötesprotokoll

Beslut

7 Datum för justering av protokoll

Information

8 Meddelanden

Information

9 a) Rapport från KFS styrelse

Information

b) Rapport från Kårstyrelsen

Information

2

c) Rapport från Heltidarna

Information

3

d) Rapport om ekonomin

Information

17.1, 17.2

e) Övriga rapporter

Information

4

10 Delegationsbeslut

Beslut

11 Avsägelser

Beslut

12 Valärenden

Beslut

a)

Valberedning

Kom

Bilaga

X
1

Beslut

5

13 Proposition: Förslag till medlemsavgift

Beslut

6

14 Stadfästande: V-sektionens stadgar

Beslut

7

15 Stadfästande: I-sektionens stadgar

Beslut

8.1, 8.2

16 Diskussion: Internationalisering

Diskussion

X

9

17 Diskussion: Urval, meritvärde och behörighet

Diskussion

X

10.1, 10.2, 10.3

18 Motion: Äskning JFF

Beslut

11.1,11.2,11.3

19 Motion: Styrdokument

Beslut

20 Motion: Fri förening Spegatspexet

Beslut

X

12.1,12.2,12.3,12.
4, 12.5
13

21 Motion: Elcykel

Beslut

X

14

22 Motion: Inköp av ljudmätare

Beslut

X

15

23 Motion: Möblemang i Cornelis

Beslut

X

16.1, 16.2

24 Beslutsuppföljning

Beslut

X

25 Övrigt

Diskussion

26 TFMA

Beslut

Lund, dag som ovan

DANIEL LUNDELL
Talman
Dagordning
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Daniel Lundell, Talman

Beslutsförslag FM2
Beslutspunkter
§1 Talmanspresidiet består idag av Rickard Möller och Rasmus Göransson
§3 Talmanspresidiet föreslår Ahmed Sharawe och Alexander Pieta Theofanous till justeringspersoner.
§4 Röstlängd:
Ahmed Sharawe
Alexander Pieta Theofanous
Amelia Andersson
Anny Bernholtz
Astrid Martinsson
Björn Söderströmm
Caroline Damm
Charlein Simonsson
Elin Magnusson
Eric Mace
Erik Alstersjö
Gustav Christensen
Gustav Seemann
Jacob Adamowicz
Jesper Svensson
Johan Hansson
Johan Svensson
Marcus Peterson
Marie Petersen
Mikael Bergmark
Oliver Bengtsson
Per Ahlbom
Rasmus Johnsson
Sara Axelsson
Tim Djärf
Tobias Mörtlund
Victoria Ahlqvist
§7 Talmanspresidet föreslår 15 mars som datum för justering.
§16 Talmanspresidiet föreslår att Fullmäktige tillsätter en mindre grupp på max 5 personer som för
Fullmäktiges talan i frågan. En så diversifierad grupp som möjligt är önksvärt.
Styrelsehandling
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§17 Talmanspresidiet föreslår att Fullmäktige tillsätter en mindre grupp på max 5 personer som för
Fullmäktiges talan i frågan. En så diversifierad grupp som möjligt är önksvärt.
§20 Motionen har inte blivit bered av kårstyrelsen
§21 Motionen har inte blivit bered av kårstyrelsen
§22 Motionen har inte blivit bered av kårstyrelsen
§23 Motionen har inte blivit bered av kårstyrelsen

Beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen ser ut som följer:
Möte

Beslut

Uppdraget

Redovisas

FM6, 2014

Revidering av
styrdokument

Arbetsgruppen

FM2, 2016

FM8, 2015

Arvodering av
Kårhusservice

Styrelsen

Sista FM, 2015/16

I tjänsten

DANIEL LUNDELL
Fullmäktige talman 2016

RASMUS GÖRANSSON
Fullmäktige sekreterare 2016

Styrelsehandling
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2016-01-27 till 2016-02-24

Vårterminen har börjat hektiskt och spännande. Undertecknad blev ansvarig för fullmäktigeutbildningen
30-31/1, efter omständigheterna var det en givande utbildning. Styrelsen har också anordnat en
styrelseutbildning för alla Sektioner och Fria föreningar den 14/2, med temat ”alla hjärtans kår”. Nästan
100 representanter var med och kritiken var idel positiv.
Styrelen har diskuterat vidare frågan om funktionärshoodies och enskilda loggor. Vissa
utskott/undergrupper har fått egna loggor på sina tröjor, vissa inte. Detta har lett till lätt upprörda
känslor, men Styrelsen vill understryka att vårens inköp har varit mer av en provomgång än ett
prejudikat. Vi kommer ta upp frågan med nästa Styrelse och till sommaren/hösten slå fast hur alla tröjor
bör utformas.
Valet av SFSFUM-delegater, som Styrelsen tydligt fick delegerat till sig på senaste FM, blev lite mer
kaotiskt än tänkt när det visade sig att tre styrelseledamöter ställde upp. Styrelsen är beslutsmässig om
minst fem personer närvarar, vilket det precis blev då kandidaterna utjusterades och en styrelseledamot
närvarade via konferenstelefon. Kandidaternas presentationstexter hade i förväg utgått till vissa andra
kandidater, väl på plats fick alla ta del av texterna. Situationen var inte optimal och kunde anses jävig. En
principdiskussion hölls innan valet där samtliga kandidater, Styrelsen och Revisorerna enades om att
trots bristerna i processen ansågs tilliten till Styrelsen så hög att det klart bästa var att genomföra valet.
Slutligen valdes Filippa de Laval, Linnea Thörnqvist, Jacob Adamowicz, Oskar Hansson, Patrik
Gustafsson och Anders Lundqvist Persson till delegater.
På Styrelsemöte 10 avsattes pengar för den nya vasken i Cornelis, extra fyrverkeri på Cornelisbalen,
lagning av projektor och städmaskin samt inköp av nya heltidarmobiler. Styrelsemöte 11 var otroligt
tjockt med punkter, men alla som bedömdes som tidskritiska hanns med. De punkter som inte lyfts
vidare till FM var bland annat om valberedningsutbildning, förfarande inför LUS valting och
medaljutdelningen. De punkter som inte hanns med bordlades, däribland en del FM-motioner. De
punkter som tog längst tid på mötet kommer troligen även ta lång tid på FM, varför Styrelsen anser att
FM också bör bordlägga de icke tidskritiska punkterna som Styrelsen inte hunnit bereda.
Arbetet med verksamhetsplanen är långt inne i genomförandefasen. En grundlig uppföljning av alla
punkter har genomförts där läget sammanfattningsvis ser ljust ut. Det finns goda förhoppningar om att
genomföra allt som var tänkt. Planering för avslutande av projektpunkterna har påbörjats, då vissa
punkter ligger före andra i tid.
Slutligen arbetar Styrelsen löpande med marknadsföring av de val som snart föreligger, representera på
respektive sektionsstyrelsemöten och stödja de nya Styrelserna där, med mera.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Presidierapport

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Presidierapport
Utbildning och politik
Under perioden har vi arrangerat tre föreläsningar med Likabehandlingstema som dessvärre
inte har varit så välbesökta men desto mer uppskattade av de närvarande. Dessutom har
Speak Up Days genomförts och SkyX projekt med att mäta ljudnivåer i lunchrummen på
sektionerna i full gång.
Vårt påverkansarbete mot den nya forsknings- och forskarutbildningsorganisationen har gett
genomslag med ett mycket väl formulerat remissvar. Bland annat har vi fått tre
representanter i samtliga organ. SRX har tagit fram riktlinjer för CEQ-svarshantering.
Framöver ska vi träffa Malmö Högskolas Studentkår för att diskutera hur vi gemensamt kan
driva frågan om internationalisering i SFS. I övrigt ligger fokus mycket på MOOCs,
kvalitetssäkring av program, SFS samt Studeranderepresentantshandboken inför den nya
organisationen av grundutbildningen på LTH.

Fritid
I princip samtliga områden där det krävs jobbare (ex F1-röj och ET-slasquer) är lösta med
hjälp av ett gott samarbete inom Sexkollegiet. Puben Puben har kontinuerliga och välbesökta
pubar varje vecka.
Dessutom har Nollningsplaneringen dragit igång ordentligt och samarbetet inom ÖPK och i
NollU fungerar utmärkt. Bland annat har arbetsfördelningen mellan Nollegeneralen och vice
Nollegeneral varit mycket god. Flera delar av Nollningen är under utvärdering och många
förbättrade koncept kommer presenteras under våren.
Framöver ligger fortsatt förbättring av spritförrådet, val av F1-röjledning samt utbildning av
sexmästerierna.

Näringsliv
ARKADs projektgrupp är rekryterad och har börjat sitt arbete. Team Leader-rekrytering och
Samarbetspartnersavtal ligger framöver.
TLTH Näringliv är i full gång med planeringen av sina två stora projekt: Start Up Fair och
Innovation Week. De preliminära resultaten är lovande. I princip samtliga föreläsningar
under Innovation Week är spikade och många företag (samt även LTH) har visat stort
intresse för Start Up Fair.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Presidierapport

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Övrigt
Vi har jobbat väldigt mycket med profileringen av kårens centrala verksamhet. Genom bland
annat en uppdatering av många grafiska element, en återupplivning av Teknologkårens
Instagram (@Teknologkaren) och att hemsidan äntligen är uppdaterad! Dessutom har vi
dragit i en rekryteringskampanj tillsammans med Valberedningen.
Vi har även lagt nytt golv i Cornelis med mycket gott resultat.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Rapport ang. Kårhusets framtid

Kårhuset Lund, 19 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0

I år är det två år kvar till att avtalet för Kårhuset löper ut. Två år innan är även den tid som
LU Bygg måste säga upp avtalet (enligt avtalet). Källor säger att de med stor sannolikhet
kommer att säga upp avtalet för att kunna omförhandla det med oss. Detta är tydligen praxis
för deras avtal (enligt källor).
Efter mycket om och men blev det även beslutat av kommunen att vi skall ha spårväg i
Lund. Med dagens ritningar så går spårvagnen nu precis utanför husets västra sida, vilket gör
att lastintaget inte kan nyttjas längre, utan måste omlokaliseras.
Detta betyder att en betydande förändring av Kårhuset står framför dörren, vilket öppnar för
möjligheter för oss att förändra vår situation i huset. Vi skall därför till nästa
Kårhusnämndsmöte inkomma med en generell kravspecifikation för att de skall kunna ta
våra behov i beaktning.
Vi kan nu alltså ställa krav och ge förslag på hur vi vill att Kårhuset ska se ut och vilka lokaler
vi behöver. Detta är ett stort arbete som kommer löpa över flera år, men som måste påbörjas
O-M-E-D-E-L-B-A-R-T.
Vi vill därför tillsätta en mindre arbetsgrupp som kommer bestå av Pedell, KO, GS, valfri
styrelseledamot samt en bevandrad HUT:are. Denna arbetsgrupp kommer att på de två
månader som vi har på oss innan nämndsmötet skicka ut en enkät till de grupper vi anser har
rätt att yttra sig i frågan, sammanställa svar, konstruera en kravspecifikation, återrapportera
till Styrelsen samt rapportera frågan till Fullmäktige.
Vi inser att detta kan anses vara hastigt och lustigt och att det också kan påverka resultatet,
men det är viktigt att tänka på att det i dagsläget rör sig om en preliminär kravspecifikation
och inte någon form av slutgiltigt resultat. Detta får komma efter längre arbete.
I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
Pedell 22.0

Rapport ang. Kårhusets framtid
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  Kårhuset Lund, 4 februari 2016

Valärende: Valberedningen

Camilla de Verdier, Ordförande för valberedningen

Valärende:	
  Valberedningen
Jag yrkar på
att

till ledamot i valberedningen välja:
• Charles Mäkelä
och
• Cecilia Olsson
för återstoden av innevarande verksamhetsår

I tjänsten,
CAMILLA DE VERDIER,
Ordförande för valberedningen

	
  

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Utfallsrapport, F1 Röj 2015

Givet mitt ansvar att kontinuerligt avge ekonomiska rapporter till Fullmäktige har jag tagit
fram följande utfallsrapport och prognos för F1 Röj 2015.

Budget och prognostiserat utfall för verksamhetsåret presenteras i Tabell 1 nedan och kan
jämföras med budget och utfall för föregående verksamhetsår i Tabell 2.
Tabell 1: Budget och prognostiserat utfall, verksamhetsåret 15/16

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget 15/16

360 000

338 339

21 601

Prognos 15/16

363 918

311 385

52 533

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget 14/15

295 000

287 569

7 431

Utfall 14/15

360 753

321 851

38 902

Tabell 2: Budget och utfall, verksamhetsåret 14/15

Kostnaderna i utfallet för 15/16 i Tabell 1 har blivit justerade för vårens förväntade
kostnader. De är utskottskläder, arbetsglädje och tackfest och uppgår totalt till 26 550 kr.
F1 Röj prognostiseras att gå ungefär 30 000 kr bättre än budgeterat. Det beror dels på att
intäkterna i baren var större än budgeterat och att planen inte uppdaterades med ny teknik i
lika hög utsträckning som det är budgeterat för.
Slutligen ber jag er notera att rapporten har ett verksamhetsårsperspektiv, där kostnader som
egentligen är att hänföra till F1 Röj 2015 ligger på andra halvan av föregående verksamhetsår
och jag istället justerat prognostiserat utfall efter budgetposter öronmärkta för våren 2016.
I tjänsten,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare

Utfallsrapport, F1 Röj 2015
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EKONOMISK RAPPORT

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Utfallsrapport, Sångarstriden 2015

Utfallsrapport, Sångarstriden 2015
Givet mitt ansvar att kontinuerligt avge ekonomiska rapporter till Fullmäktige har jag tagit
fram följande utfallsrapport och prognos för Sångarstriden 2015.

Utfall

Budget och prognostiserat utfall för verksamhetsåret presenteras i Tabell 1 nedan och kan
jämföras med budget och utfall för föregående verksamhetsår i Tabell 2.
Tabell 1: Budget och prognostiserat utfall, verksamhetsåret 15/16

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget 15/16

61 500

82 580

-21 080

Prognos 15/16

65 786

93 119

-27 333

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget 14/15

140 500

165 500

-25 000

Utfall 14/15

71 986

150 291

-78 305

Tabell 2: Budget och utfall, verksamhetsåret 14/15

Kostnaderna i utfallet för 15/16 i Tabell 1 har blivit justerade för vårens förväntade
kostnader. De är utskottskläder och arbetsglädje och uppgår totalt till 6 800 kr.
Sångarstriden prognostiseras att gå ungefär 6 000 kr sämre än budgeterat. Det beror främst
på att det inte var budgeterat för vakt- och PP-kostnad under evenemanget samt att
barförsäljningen understeg budget.
Slutligen ber jag er notera att rapporten har ett verksamhetsårsperspektiv, där kostnader som
egentligen är att hänföra till Sångarstriden 2015 ligger på andra halvan av föregående
verksamhetsår och jag istället justerat prognostiserat utfall efter budgetposter öronmärkta för
våren 2016.
I tjänsten,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare
Utfallsrapport, Sångarstriden 2015
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UTKAST
Förslag till medlemsavgift

Kårhuset Lund, 18 februari 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Förslag till medlemsavgift
Under arbetet med verksamhetsplanspunkten att utvärdera systemet med medlemsavgift och
sektionsbidrag har arbetsgruppen jämfört modeller för hur medlemsavgift till Teknologkåren
skulle kunna avläggas, samt hur stor medlemsavgiften bör vara.
Efter en första remiss hos sektionsstyrelserna framgår det att sektionerna inte är intresserade
av ett ökat bidrag från Kåren och att en omfattande höjning av medlemsavgiften därför är
obefogad.
Modell för medlemsavgift
I nuläget avläggs medlemsavgift till Teknologkåren i form av en engångsbetalning på 300
kronor, vilken berättigar medlemskap för hela medlemmens studietid. En av de största
fördelarna med engångsavgiften är att en stor andel av Teknologkårens medlemmar väljer att
bli sådana vid studieperiodens början. Detta för att delta i de aktiviteter som äger rum då;
Nollningen. Det går även att anta att en andel äldre studenter hade valt att inte längre betala
sin medlemsavgift, skulle den uttaxeras på löpande basis. Dessutom krävs det i nuläget att en
medlem aktivt söker utträde för att inte längre vara medlem i Teknologkåren. Resultatet är
att Teknologkåren i dagsläget har en hög anslutningsgrad.
Arbetsgruppen utvärderade förutom modellen med engångsavgift även en trappmodell, där
medlemsavgiften avläggs per år och successivt minskar med antalet lästa år, samt en rak
kontinuerlig avgift, likt den Terminsräkningsföreningen tillämpar. Slutsatsen som drogs var
att modeller med kontinuerlig betalning tillåter Teknologkåren att ta ut mer i medlemsavgift,
på bekostnad av frånfall från studenter i de högre årskurserna och konkurrens med
Studentlundsavgiften. Undertecknad finner därför att modellen med en engångsavgift är den
lämpligaste.
Medlemsavgiftens storlek
Med kårobligatoriets avskaffande inför höstterminen 2010 instiftades Teknologkårens ovan
beskrivna engångsmodell för medlemsavgift. Avgiften för medlemmar, internationella
studenter undantagna, har sedan dess varit fastställd till nuvarande 300 kronor och den har
sedan dess inte utvärderats. Den vanligaste längden på utbildningsprogram till vilka
Teknologkårens medlemmar tillhör är fem år. Utslaget på utbildningens längd blir
medlemsavgiften för dem 60 kronor per läsår, vilket går att jämföra med Linköpings
Teknologers Studentkårs medlemsavgift på 200 kronor per läsår och Tekniska Högskolans
Studentkårs medlemsavgift på 660 kronor per läsår.
Avgiften inte har höjts under en längre period och förslagsställarna menar att värdet av
medlemskapet är högre än nuvarande avgift. Med tanke på det och övriga Teknologkårers
medlemsavgift förslås en höjning på 5 kr/termin, motsvarande 50 kronor för
civilingenjörsutbildningarna. Denna ökning är tilltänkt att ytterligare finansiera verksamheten
på Teknologkåren centralt. Det finns nämligen aktiva arbetsgrupper som ser över både en
utveckling av Nollegeneralens roll och Utbildningsutskottets sammansättning och struktur.
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UTKAST
Förslag till medlemsavgift

Kårhuset Lund, 18 februari 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Medlemsavgiftens beroende av studielängd
Inför höstterminen 2014 beslutade Fullmäktige att medlemsavgiften för internationella
studenter ska vara 100 kronor istället för ordinarie 300 kronor. Detta med motiveringen att
internationella studenter antingen är utbytesstudenter som studerar maximalt ett år vid LTH
eller mastersstudenter som studerar två år vid LTH och därför inte har möjlighet att få ut lika
mycket värde av sitt medlemskap i Teknologkåren. Däremot finns det även andra
utbildningsprogram vid LTH som inte, likt civilingenjörsprogrammen, löper över fem års tid,
men där medlemmar ändå betalar ordinarie medlemsavgift. Därför anser undertecknad att
Teknologkårens medlemsavgift bör baseras på antalet år som studenten är antagen till. För
utbytesstudenter som studerar vid LTH under mindre än ett år, bör avgift för ett år avläggas.
För studenter som byter program, exempelvis från Högskoleingenjörsutbildning till
Civilingenjörsutbildning, eller studenter som studerar längre än den tid deras utbildning är
avsedd at ta, finner undertecknad, av ovan nämnda bakgrund rörande fördelar med en
engångsavgift, att medlemmen inte ska erlägga ytterligare en avgift för att behålla sitt
medlemskap.
Tekniskt basår bedöms som ett undantag för regeln som nämns i stycket ovan, då dessa
studier är tänkta att efterföljas av studier på ett annat utbildningsprogram. Därför bör
medlemsavgift som avläggs av studenter vid Tekniskt basår endast gälla för det läsår de
studerar vid utbildningsprogrammet.
För Brandingenjörsutbildningen och kandidatprogrammet i industridesign avläggs en
medlemsavgift motsvarande tre års heltidsstudier. Om en student vid programmet väljer att
läsa vidare på Riskhanteringsprogrammet, respektive mastersprogrammet i industridesign,
behöver de inte betala medlemsavgift ytterligare en gång. Studenter som blir medlemmar i
Teknologkåren först då de studerar vid något av de två senast nämnda programmen avlägger
medlemsavgift motsvarande mastersprogramen.
Rörande doktorander som studerar vid LTH behöver de inte avlägga ytterligare en avgift om
de redan har betalt medlemsavgiften vid ett tidigare tillfälle. Om en doktorandstudent inte
tidigare har varit medlem i Teknologkåren avlägger de samma avgift som för
civilingenjörsprogrammen.
Sammanfattningsvis är det undertecknads åsikt att Teknologkårens medlemsavgift, likt nu,
bör åläggas i form av en engångsavgift. Däremot bör den av rättviseskäl vara baserad på
längden av det utbildningsprogram till vilken studenten är antagen.
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Kårhuset Lund, 18 februari 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

UTKAST
Förslag till medlemsavgift

Därför yrkar undertecknad
att

medlemsavgiften för Teknologkåren vid LTH för läsåret 2016/2017 fastställs
enligt tabell nedan:

Utbildningsprogram
Utbytesstudier (inresande)
Utbytesstudier (inresande)
Tekniskt basår
Mastersprogram
Livsmedelstekniskt program
Högskoleingenjörsutbildning
Brandingenjörsutbildning
Kandidatprogram i industridesign
Doktorandutbildning
Arkitektutbildning
Civilingenjörsutbildning

Antal år
½
1
1
2
2
3
3
3
4+
5
5

Medlemsavgift
100 kr
100 kr
100 kr*
140 kr
140 kr
210 kr
210 kr
210 kr
350 kr
350 kr
350 kr

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

I tjänsten, dag som ovan,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport: Sektionsbidrag

Kårhuset Lund, 18 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Rapport angående Sektionsbidrag
Bilagor: Sektionernas åsikt om sektionsbidraget, Remiss 1 samt Remiss 2.

Bakgrund
I Verksamhetsplanen 2015/2016 åläggs Kårstyrelsen följande delmål:
Systemet med hur kåren tar in medlemsavgifter och delar ut sektionsbidrag har inte utvärderats
eller ändrats sedan kårobligatoriet föll 2010. Det bör undersökas huruvida det behöver göras
förändringar eller om det fungerar bra som det är. Bör kåren dela ut sektionsbidrag? Är
medlemsavgiften på 300 kr en lagom summa eller bör denna justeras? Ska avgiften för
internationella studenter vara 100 kr? Detta är exempel på frågor som behöver besvaras och
sammanställas i en rapport.


Utvärdera systemet med medlemsavgift och sektionsbidrag.

Björn Sanders (Kårordförande), Jacob Karlsson (Generalsekreterare) och Oskar Hansson
(styrelseordförande) gavs av styrelsen i uppdrag att undersöka frågan.
Utredning av medlemsavgiften har resulterat i en proposition och kommer inte behandlas av
denna rapport.

Metod
Första steget för arbetsgruppen var att samla in information från sektionsstyrelserna om hur
de uppfattade sektionsbidraget. Frågorna och svaren återfinns i Bilaga 1.
Därefter skickades ett färdigt förslag ut på remiss till sektionsstyrelser, kårstyrelsen,
fullmäktige och heltidare. Detta förslag fick en del kritik och gjordes om till ytterligare en
remiss som gick ut precis innan jul till samma recipienter.
Med grund i de svar vi fick på den remissen föreslår vi ingen förändring i sektionsbidrag
enligt rapport nedan.

Fyra olika alternativ
Efter diskussion i arbetsgruppen och efter de svar vi fått från sektionsstyrelserna har vi
huvudsakligt behandlat x olika förslag till sektionsbidrag:
1.
2.
3.
4.

Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av fullmäktige eller kårstyrelsen
Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av algoritm
Äskningspott
Ingen förändring

1. Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av fullmäktige eller kårstyrelse
Detta förslag ställde sektionerna sig negativa till. Rättviseaspekten belystes. Man trodde inte
att en rättvis bedömning kunde göras. Dessutom tror arbetsgruppen att det administrativa
besväret med att varje år behöva besluta om specifika sektionsbidrag inte väger upp.
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Slutligen ger denna typen av bidrag upphov till politiska spel och utrymme för nepotism.
Något som inte bör uppmuntras på Teknologkåren (bland annat då det finns tillräckligt av
detta i resterande kårvärld).
2. Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av algoritm
Detta blev arbetsgruppens huvudförslag inför båda remissrundorna. Huvudsakligen då detta
löser problemet vi såg med att det ett kårmedlemskap innebär skiljer sig åt beroende vilken
sektion man är i. Samtidigt som vi slipper jävsituationerna, administrationen och politiken
som finns i det första förslaget.
3. Äskningspott
Tanken med förslaget var att ha en pott pengar som kunde fördelas till projekt inom
sektionerna som hanterades av förslagsvis kårstyrelsen. Liksom det första förslaget ger detta
utrymme för nepotism och bedömningsfrågor. Dessutom lyftes från sektionerna poängen
om att det är bättre att sektionsmötet beslutar om var pengarna på sektionerna ska användas
då detta forum är närmare medlemmen. Detta är ett resonemang som arbetsgruppen håller
med om. Slutligen är arbetsgruppen oroliga för att de sektioner som har störst möjlighet att
söka pengarna är de som behöver dem minst.

Remissförslaget
Enligt ovan blev huvudförslaget redan vid första remissen att ha ett behovsprövat
sektionsbidrag som avgjordes av en algoritm. En del av bidraget skulle fortfarande vara fast,
så som ett basanslag, medan en del skulle fördelas efter omsättning per medlem.
Mycket respons på första remissen handlade om problem med att använda just omsättning,
bland annat identifierades ganska många undantagsfall. Sektionerna ställde sig generellt
skeptiska. Dessa fall behandlades och förklarades i den andra remissen.
Svaren på andra remissen var tudelade. De flesta sektioner var relativt positiva inställda till
frågan, men framförallt en sektion tyckte att det var principiellt fel att fördela pengar alls.
Någon sektion var tveksamma till omsättning som bästa fördelningsalgoritm men fann inget
bättre. När diskussionen fördes på Ordförandekollegiet var det flera som höll med

Resultat
Arbetsgruppen anser sig att grundligt och med stor förankring ha utrett frågan om
sektionsbidrag. Vår slutsats är att det system vi använder idag är välfungerande och inte bör
förändras.
Grundläggande tror arbetsgruppen fortfarande att det eventuellt hade varit värt att testa ovan
nämnda huvudförslag, men med den kritik som har inkommit från sektionerna tror vi inte på
att genomföra idén.
Dock anser vi att det finns en idé att utreda frågan om att ha en fond förvaltad av
fullmäktige där sektioner som har ekonomiska svårheter kan ansöka om medel. Detta faller
dock utanför arbetsgruppens syfte.

I tjänsten, dag som ovan,
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REMISS

Missiv: Sektionsbidrag och medlemsavgift

Kårhuset Lund, 11 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Missiv till Remiss: Sektionsbidrag och
medlemsavgift
Mottagare: Sektionsstyrelser, STLTH, Fullmäktigeledamöter och Heltidare.

Under hösten har en grupp från styrelsen och heltidarna utrett frågan om sektionsbidrag och
medlemsavgift i enighet med verksamhetsplanen för 2015/2016. Gruppen har under arbetet
tagit input från samtliga sektionsstyrelser angående sektionsbidraget.
Denna remiss innehåller två förslag: ett på ny medlemsavgift och en på nytt sektionsbidrag.
Förslagen är separata men sektionsbidraget bygger på den ökade medlemsavgiften. Vi ber
dock er att ta ställning till båda förslagen oavsett.
Huvudsakligen ber vi er att ta ställning till att-satserna men lägg gärna kommentarer även på
bakgrunden.
Vi har förståelse för att vissa förslag kan anses vara kontroversiella, därför ombedjer vi er att
svara sakligt. Era svar är av största vikt för oss och kommer beaktas noga innan förslaget
ställs till fullmäktige.
Beslutet om medlemsavgift tas officiellt på vårFM varje år, men eftersom det är bra att veta
en indikation i budgetprocessen vill vi ha ett inriktningsbeslut så snart som möjligt.
Vi ber er inkomma med remissvar senast söndagen 22/11 kl 23:59.

I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Kårhuset Lund, 11 november 2015
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Förslag till medlemsavgift
Under arbetet med verksamhetsplanspunkten att utvärdera systemet med medlemsavgift och
sektionsbidrag har arbetsgruppen jämfört modeller för hur medlemsavgift till Teknologkåren
skulle kunna avläggas, samt hur stor medlemsavgiften bör vara.
Modell för medlemsavgift
I nuläget avläggs medlemsavgift till Teknologkåren i form av en engångsbetalning på 300
kronor, vilken berättigar medlemskap för hela medlemmens studietid. En av de största
fördelarna med engångsavgiften är att en stor andel av Teknologkårens medlemmar väljer att
bli sådana vid studieperiodens början. Detta för att delta i de aktiviteter som äger rum då;
Nollningen. Det går även att anta att en andel äldre studenter hade valt att inte längre betala
sin medlemsavgift, skulle den uttaxeras på löpande basis. Dessutom krävs det i nuläget att en
medlem aktivt söker utträde för att inte längre vara medlem i Teknologkåren. Resultatet är
att Teknologkåren i dagsläget har en hög anslutningsgrad.
Arbetsgruppen utvärderade förutom modellen med engångsavgift även en trappmodell, där
medlemsavgiften avläggs per år och successivt minskar med antalet lästa år, samt en rak
kontinuerlig avgift, likt den Terminsräkningsföreningen tillämpar. Slutsatsen som drogs var
att modeller med kontinuerlig betalning tillåter Teknologkåren att ta ut mer i medlemsavgift,
på bekostnad av frånfall från studenter i de högre årskurserna och konkurrens med
Studentlundsavgiften. Förslagsställarna finner därför att modellen med en engångsavgift är
den lämpligaste.
Medlemsavgiftens storlek
Med kårobligatoriets avskaffande inför höstterminen 2010 instiftades Teknologkårens ovan
beskrivna engångsmodell för medlemsavgift. Avgiften för medlemmar, internationella
studenter undantagna, har sedan dess varit fastställd till nuvarande 300 kronor och den har
sedan dess inte utvärderats. Den vanligaste längden på utbildningsprogram till vilka
Teknologkårens medlemmar tillhör är fem år. Utslaget på utbildningens längd blir
medlemsavgiften för dem 60 kronor per läsår, vilket går att jämföra med Linköpings
Teknologers Studentkårs medlemsavgift på 200 kronor per läsår och Tekniska Högskolans
Studentkårs medlemsavgift på 660 kronor per läsår.
Avgiften inte har höjts under en längre period och förslagsställarna menar att värdet av
medlemskapet är högre än nuvarande avgift. Med tanke på det och övriga teknologkårers
medlemsavgift förslås en höjning på 20 kr/termin.
Medlemsavgiftens beroende av studielängd
Inför höstterminen 2014 beslutade Fullmäktige att medlemsavgiften för internationella
studenter ska vara 100 kronor istället för ordinarie 300 kronor. Detta med motiveringen att
internationella studenter antingen är utbytesstudenter som studerar maximalt ett år vid LTH
eller mastersstudenter som studerar två år vid LTH och därför inte har möjlighet att få ut lika
mycket värde av sitt medlemskap i Teknologkåren. Däremot finns det även andra
utbildningsprogram vid LTH som inte, likt civilingenjörsprogrammen, löper över fem års tid,
men där medlemmar ändå betalar ordinarie medlemsavgift. Därför anser förslagsställarna att
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Teknologkårens medlemsavgift bör baseras på antalet år som studenten är antagen till. För
utbytesstudenter som studerar vid LTH under mindre än ett år, bör avgift för ett år avläggas.
För studenter som byter program, exempelvis från Högskoleingenjörsutbildning till
Civilingenjörsutbildning, eller studenter som studerar längre än den tid deras utbildning är
avsedd at ta, finner undertecknad, av ovan nämnda bakgrund rörande fördelar med en
engångsavgift, att medlemmen inte ska erlägga ytterligare en avgift för att behålla sitt
medlemskap
.
Sammanfattningsvis är det förslagsställarnas åsikt att Teknologkårens medlemsavgift, likt nu,
bör åläggas i form av en engångsavgift. Däremot bör den av rättviseskäl vara baserad på
längden av det utbildningsprogram till vilken studenten är antagen. För exempel på
föreslagna medlemsavgifter, se tabell 1 nedan.
Tabell 1: Exempel på medlemsavgifter

Utbildningsprogram
Utbytesstudier
Utbytesstudier
Mastersprogram
Högskoleingenjörsutbildning
Civilingenjörsutbildning

Antal år
½
1
2
3
5

Medlemsavgift
100 kr
100 kr
200 kr
300 kr
500 kr

Därför yrkar jag
att

medlemsavgiften för Teknologkåren vid LTH för läsåret 2016/2017 fastställs till
100 kronor per läsår som studenten är antagen till.

I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare 2015/2016
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Förslag till sektionsbidragssystem

Kårhuset Lund, 11 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Förslag till sektionsbidragssystem
Bakgrund

Eftersom sektionsbidraget är något som i första hand påverkar just sektionerna skickades en
enkät ut till samtliga sektionsstyrelser. Svar inkom från samtliga förutom Dokt-sektionen.
Mycket av de förslag som lägg baseras på svaren i den undersökningen.
Det första som klart går att konstatera är att samtliga sektioner överlag är nöjda med dagens
system. En minskning av grundanslaget är inte önskvärt – en ökning skulle vara positiv men
anses ej nödvändig. Slutsatsen är att sektionerna anser att sektionsbidraget ligger på en rimlig
nivå.
Utöver detta diskuteras det var gemene medlem och kåren som stort tjänar mest på att
pengarna hamnar. Där finns flera åsikter men genomgående är att ju tydligare pengarna är
för medlemmen desto mer tjänar medlemmen på dem. Här vill förslagsställarna, i samklang
med flertal sektionsstyrelser, poängtera vikten av att Kåren Centralt kommunicerar ut sin
verksamhet tydligare.
Två förslag, utöver det oförändrade basanslaget, togs även upp till diskussion:
•
•

En äskningspott där sektionerna har möjlighet att äska för direkta projekt och
verksamhet.
Ett behovsprövat sektionsbidrag där den sektion som är i störst behov av pengarna
får dem.

Dokt-sektionen fungerar på många vis annorlunda än övriga sektioner på kåren och är därför
exkluderade från det behovsprövade bidraget och får endast basanslaget.

Äskningspott

Förslag ett avfärdades snabbt eftersom den skulle premiera sektioner som tar tid från sin
verksamhet för att göra ansökningar. Detta skulle leda till en onödig och ej önskvärd
byråkratisering av sektionerna. Dessutom har förslagsställaren farhågor om att redan
välbärgade sektioner kommer ha störst möjlighet att ansöka om pengarna.

Behovsprövat

Det andra förslaget lät mer intressant och var också något som vi fick gehör från sektionerna
om. Framförallt ekonomiskt små sektioner ställer sig positiva till idén, men även några större
sektioner är försiktigt positiva. Rättvisa, tydlighet och transparens belyses som väldigt viktiga
aspekter.
Grundtanken med systemet hade varit att omfördela medlemsavgifter från sektioner med
god ekonomi till sektioner med sämre ekonomi, så att medlemsavgiften ger närmare samma
sak oavsett vilket sektion man tillhör. I realiteten blir det ett omfördelningssystem mellan
sektionerna.
Förslagsställaren förstår att detta inte är en helt riskfri, men dock intressant, väg att vandra
ner för. Risken finns att omfördelningen anses vara orättvis och skapar osämja mellan
sektionerna. Därför är det av största vikt att omfördelningsmodellen inte ger utrymme för
tolkning.
För att skapa detta system föreslås en grundomfördelning som är proportionell mot
medlemmar i förhållande till sektionens omsättning (enligt senast godkända bokslut). Dock
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finns det aktiviteter som trissar upp omsättningen som inte är inkomstbringande, i huvudsak:
Internfakturering och +/-0-arrangemang.
+/-0-arrangemang anses inte behöva undantagas då de bidrar till det värde medlemmen får
för sin medlemsavgift. Utgifter för dessa arrangemang, som trissar upp omsättningen, är
intressanta för att få en bild av sektionens ekonomiska storlek.
Internfakturering anses dock behöva exkluderas från omsättningen eftersom det direkt
missgynnar sektioner som har en annan redovisningssed. Hade internfakturering inkluderats
finns det en stor risk att konsekvensen blir att de få sektioner som använder konceptet skulle
sluta göra det.
V-sektionen är speciell med sina två stora programföreningar, Biif och L-tek, dessa
föreningars omsättning bör, enligt förslagsställaren, räknas med i sektionsomsättningen för
att få en rättvis bild av den verksamhet som erbjuds medlemmarna.
Det finns en risk att sektioner medvetet försöker minska på sin omsättning för att få mer
sektionsbidrag, men vi tror att en god kultur på Kåren och mellan sektionerna kan hindra
detta.
Slutligen kan konstateras att riskerna med att införa en behovsprövad del av sektionsbidraget
är tydliga. Men då skillnader mellan vad medlemmar får ut av sin medlemsavgift beroende på
sektion är tydliga, anses det vara av intresse att testa idén i verkligheten.

Förslag

Därför yrkar jag
att

sektionsbidraget, så som idag, delas ut som 30 kr/medlem och termin.
Detta bidrag kallas basanslaget.

att

100kr per ny medlem och år (som betalar 500kr i medlemsavgift) läggs i
en pott som fördelas mellan sektionerna i ett så kallat behovsprövat
sektionsbidrag en gång per år. Pengarna fördelas enligt modellen:
𝑀𝑖
𝑂𝑖
𝐵𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑖 = 𝑃𝑜𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎 ∗
𝑀
∑𝑖 𝑖
𝑂𝑖

Där i är sektionen, M är medlemsantalet och O är omsättningen
(exklusive internfakturering).
att

en utvärdering av det behovsprövade sektionsbidraget görs vid
verksamhetsåret 2016/2017:s utgång. Om utfallet av den utvärderingen
är positiv ska tiden för testet förlängas med maximalt ytterligare 3 år,
varvid en ny utvärdering ska göras.

I arbetsgruppens tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Björn Sanders, Kårordförande

Missiv till Remiss: Sektionsbidrag och
medlemsavgift
Mottagare: Sektionsstyrelser, STLTH och Heltidare.

Under hösten har en grupp från styrelsen och heltidarna utrett frågan om sektionsbidrag och
medlemsavgift i enighet med verksamhetsplanen för 2015/2016. Gruppen har under arbetet
tagit input från samtliga sektionsstyrelser angående sektionsbidraget.
Detta förslag har tidigare gått på remiss till ovanstående instanser. Åsikterna som kom in har
tagits till vara på och innehållet i förslaget förändrats i enighet med dem. Remisställarna har
valt att inte individuellt besvara remissvaren, men om individuellt svar önskas ges det mot
förfrågan.
Denna remiss innehåller två förslag: ett på ny medlemsavgift och en på nytt sektionsbidrag.
Förslagen är separata.
Huvudsakligen ber vi er att ta ställning till att-satserna men lägg gärna kommentarer även på
bakgrunden.
Beslutet om medlemsavgift tas officiellt på vårFM varje år, men eftersom det är bra att veta
en indikation i budgetprocessen önskas ett inriktningsbeslut så snart som möjligt.
Remisställarna har förståelse för att det kan vara svårt för sektionsstyrelserna att svara på
remissen i överlämningstider, således har en något längre remisstid valts.
Undertecknad vill även be nytillträdda sektionsstyrelser beakta sina företrädares åsikter i sitt
remissvar.
Vi ber er inkomma med remissvar senast fredagen 5/2 kl 23:59.

I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Förslag till medlemsavgift

Kårhuset Lund, 17 december 2015
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Förslag till medlemsavgift
Under arbetet med verksamhetsplanspunkten att utvärdera systemet med medlemsavgift och
sektionsbidrag har arbetsgruppen jämfört modeller för hur medlemsavgift till Teknologkåren
skulle kunna avläggas, samt hur stor medlemsavgiften bör vara.
Efter en första remiss hos sektionsstyrelserna framgår det att sektionerna inte är intresserade
av ett ökat bidrag från Kåren och att en omfattande höjning av medlemsavgiften därför är
obefogad.
Modell för medlemsavgift
I nuläget avläggs medlemsavgift till Teknologkåren i form av en engångsbetalning på 300
kronor, vilken berättigar medlemskap för hela medlemmens studietid. En av de största
fördelarna med engångsavgiften är att en stor andel av Teknologkårens medlemmar väljer att
bli sådana vid studieperiodens början. Detta för att delta i de aktiviteter som äger rum då;
Nollningen. Det går även att anta att en andel äldre studenter hade valt att inte längre betala
sin medlemsavgift, skulle den uttaxeras på löpande basis. Dessutom krävs det i nuläget att en
medlem aktivt söker utträde för att inte längre vara medlem i Teknologkåren. Resultatet är
att Teknologkåren i dagsläget har en hög anslutningsgrad.
Arbetsgruppen utvärderade förutom modellen med engångsavgift även en trappmodell, där
medlemsavgiften avläggs per år och successivt minskar med antalet lästa år, samt en rak
kontinuerlig avgift, likt den Terminsräkningsföreningen tillämpar. Slutsatsen som drogs var
att modeller med kontinuerlig betalning tillåter Teknologkåren att ta ut mer i medlemsavgift,
på bekostnad av frånfall från studenter i de högre årskurserna och konkurrens med
Studentlundsavgiften. Undertecknad finner därför att modellen med en engångsavgift är den
lämpligaste.
Medlemsavgiftens storlek
Med kårobligatoriets avskaffande inför höstterminen 2010 instiftades Teknologkårens ovan
beskrivna engångsmodell för medlemsavgift. Avgiften för medlemmar, internationella
studenter undantagna, har sedan dess varit fastställd till nuvarande 300 kronor och den har
sedan dess inte utvärderats. Den vanligaste längden på utbildningsprogram till vilka
Teknologkårens medlemmar tillhör är fem år. Utslaget på utbildningens längd blir
medlemsavgiften för dem 60 kronor per läsår, vilket går att jämföra med Linköpings
Teknologers Studentkårs medlemsavgift på 200 kronor per läsår och Tekniska Högskolans
Studentkårs medlemsavgift på 660 kronor per läsår.
Avgiften inte har höjts under en längre period och förslagsställarna menar att värdet av
medlemskapet är högre än nuvarande avgift. Med tanke på det och övriga Teknologkårers
medlemsavgift förslås en höjning på 5 kr/termin, motsvarande 50 kronor för
civilingenjörsutbildningarna. Denna ökning är tilltänkt att ytterligare finansiera verksamheten
på Teknologkåren centralt. Det finns nämligen aktiva arbetsgrupper som ser över både en
utveckling av Nollegeneralens roll och Utbildningsutskottets sammansättning och struktur.
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Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Medlemsavgiftens beroende av studielängd
Inför höstterminen 2014 beslutade Fullmäktige att medlemsavgiften för internationella
studenter ska vara 100 kronor istället för ordinarie 300 kronor. Detta med motiveringen att
internationella studenter antingen är utbytesstudenter som studerar maximalt ett år vid LTH
eller mastersstudenter som studerar två år vid LTH och därför inte har möjlighet att få ut lika
mycket värde av sitt medlemskap i Teknologkåren. Däremot finns det även andra
utbildningsprogram vid LTH som inte, likt civilingenjörsprogrammen, löper över fem års tid,
men där medlemmar ändå betalar ordinarie medlemsavgift. Därför anser undertecknad att
Teknologkårens medlemsavgift bör baseras på antalet år som studenten är antagen till. För
utbytesstudenter som studerar vid LTH under mindre än ett år, bör avgift för ett år avläggas.
För studenter som byter program, exempelvis från Högskoleingenjörsutbildning till
Civilingenjörsutbildning, eller studenter som studerar längre än den tid deras utbildning är
avsedd at ta, finner undertecknad, av ovan nämnda bakgrund rörande fördelar med en
engångsavgift, att medlemmen inte ska erlägga ytterligare en avgift för att behålla sitt
medlemskap.
Tekniskt basår bedöms som ett undantag för regeln som nämns i stycket ovan, då dessa
studier är tänkta att efterföljas av studier på ett annat utbildningsprogram. Därför bör
medlemsavgift som avläggs av studenter vid Tekniskt basår endast gälla för det läsår de
studerar vid utbildningsprogrammet.
För Brandingenjörsutbildningen och kandidatprogrammet i industridesign avläggs en
medlemsavgift motsvarande tre års heltidsstudier. Om en student vid programmet väljer att
läsa vidare på Riskhanteringsprogrammet, respektive mastersprogrammet i industridesign,
behöver de inte betala medlemsavgift ytterligare en gång. Studenter som blir medlemmar i
Teknologkåren först då de studerar vid något av de två senast nämnda programmen avlägger
medlemsavgift motsvarande mastersprogramen.
Rörande doktorander som studerar vid LTH behöver de inte avlägga ytterligare en avgift om
de redan har betalt medlemsavgiften vid ett tidigare tillfälle. Om en doktorandstudent inte
tidigare har varit medlem i Teknologkåren avlägger de samma avgift som för
civilingenjörsprogrammen.
Sammanfattningsvis är det undertecknads åsikt att Teknologkårens medlemsavgift, likt nu,
bör åläggas i form av en engångsavgift. Däremot bör den av rättviseskäl vara baserad på
längden av det utbildningsprogram till vilken studenten är antagen.
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Förslag till medlemsavgift

Därför yrkar undertecknad
att

medlemsavgiften för Teknologkåren vid LTH för läsåret 2016/2017 fastställs
enligt tabell nedan:

Utbildningsprogram
Utbytesstudier (inresande)
Utbytesstudier (inresande)
Tekniskt basår
Mastersprogram
Livsmedelstekniskt program
Högskoleingenjörsutbildning
Brandingenjörsutbildning
Kandidatprogram i industridesign
Doktorandutbildning
Arkitektutbildning
Civilingenjörsutbildning

Antal år
½
1
1
2
2
3
3
3
4+
5
5

Medlemsavgift
100 kr
100 kr
100 kr*
140 kr
140 kr
210 kr
210 kr
210 kr
350 kr
350 kr
350 kr

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

I tjänsten, dag som ovan,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare 2015/2016
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Förslag till sektionsbidragssystem

Förslag till sektionsbidragssystem
Arbetsgång

Eftersom sektionsbidraget är något som i första hand påverkar just sektionerna skickades en
enkät ut till samtliga sektionsstyrelser. Svar inkom från samtliga förutom Dokt-sektionen.
Mycket av de förslag som lägg baseras på svaren i den undersökningen.
Med grund i denna undersökning samt egna reflektioner och analyser lade arbetsgruppen ett
förslag på remiss till sektionsstyrelse, heltidare, styrelse och fullmäktigeledamöter. Dessutom
diskuterades remissen i Ordförandekollegiet.
Remissförslaget grundidé var att behålla samma basanslag som fördelas på samma sätt som
idag men att lägga på en behovsprövad del som delades ut till sektionerna efter en modell
baserad på omsättning per medlem.
Svaren har tagits noga till vara på. Arbetsgruppen har sedan värderat dem och utkommer här
med ett nytt förslag.

Remissvaren

Arbetsgruppen konstaterade att i princip samtliga sektioner var positiva till idén med
omfördelning av pengar mellan sektionerna, men att detta inte borde göras på bekostnad av
en högre medlemsavgift. Från flera håll föreslogs att man skulle ta en del av nuvarande
sektionsbidrag och omfördela det istället.
Dessutom lyftes en del frågor, framförallt från heltidare och styrelsen, om praktiska problem
med fördelningsprincipen och undantag som måste specificeras. Framförallt med hänseende
på Dokt-sektionen, V-sektionens intresseföreningar, fria föreningar under sektionerna och
gemensamt arrangerade events.

Förslag

Storlek på potten
Arbetsgruppen anser fortfarande att omfördelningsprincipen i grunden är god och
åtminstone bör prövas. Dock har vi beaktat sektionernas önskan om att inte använda en
ökad medlemsavgift för att bekosta detta. Istället vill vi att basanslaget per medlem och
termin ska sänkas från 30kr till 20kr. Till potten för behovsprövat bidrag läggs därefter 10kr
per termin den nya medlemmen är antagen till. Enligt följande:
Civilingengörprogram och liknande (5 år)

100kr

Högskoleingengörprogram (3 år)

60kr

Kandidatprogram (3 år)

60kr

Livsmedelstekniskt program (2 år)

40kr

Masterprogram (2 år)

40kr

Tabell 1: Pengar som läggs i fördelningspotten per nyantagen.
Från denna modell finns det två undantag. För Dokt-medlemmar som inte tidigare har varit
medlemmar i Teknologkåren läggs 100kr i potten för behovsprövat bidrag (oavsett längd på
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doktorandstudierna) och för medlemmar som endast betalar 100kr i medlemsavgift (ex
utbytesstudenter och studenter på tekniskt basår) läggs inget i potten för behovsprövat
bidrag. Detta framförallt för att underlätta administrationen och inte skapa oproportionella
kostnader.
Dokt-sektionen
I ursprungsförslaget nämndes bara Dokt-sektionen flyktigt och detta har skapad befogad
kritik. Arbetsgruppen anser att Dokt-sektionen är en så pass annorlunda sektion att de inte
bör vara en del av det behovsprövade sektionsbidraget. Dock är vi mycket måna om att
denna förändring inte ska förändra förutsättningarna för Dokt-sektionen.
Därför föreslår vi att Dokt-sektionen får samma bidrag som idag dvs 30 kr per medlem och
termin. Detta är förankrat med Dokt-sektionens styrelse.
Omsättning
För att modellen ska fungera behöver man ett system för att relativt rättvist bestämma hur
mycket verksamhet som bedrivs på sektionen. Där anser vi fortfarande att omsättning är det
skarpaste verktygen. Dock har vi, som sagt, blivit varse en del problem som vi vill belysa:
•

L-tek och Biif under V-sektionen
Frågan är huruvida L-tek och Biif:s omsättning ska ingå i V-sektionens omsättning
när det behovsprövade bidraget räknas ut. Argumentet mot är att de inte bedriver
verksamhet för hela sektionens medlemmar. Men eftersom vi anser att de bedriver
sektionsliknande verksamhet samt får delar av V-sektionens sektionsansvar delegerat
(ex studiebevakning) är de att likställas med en sektion. Dessutom får de redan idag
delar av sektionsbidraget.
Man hade kunnat räkna på deras omsättning per medlem separat, men då del av Vsektionens omsättning även går till ”brandare” och ”lantare” anses det inte vara
rättvist. Inte heller ett snitt ger en rättvis bild av situationen då L-tek:s och Biif:s
omsättningar är så låga per medlem.
Det rimligaste är att räkna in deras omsättning i V-sektionens när det
behovsprövade bidraget delas ut.

•

V-sektionens branchdagar och liknande
Vissa arrangemang arrangeras för sektionsmedlemmar men inte av sektionen. Det
största exemplet på detta är V-sektionens branchdagar. Genom att organisera sig på
detta vis kan man minska omsättningen utan att minska verksamheter. Av
administrativa och gränsdragningsmässiga skäl har vi ändå valt att inte räkna in
denna omsättning i sektionernas.
Vi förstår att detta öppnar för en möjlighet att fuska med systemet. Men så länge
man är varse den problematiken kan man ta diskussionen om det uppstår.

•

Fria föreningar under sektionerna
Då dessa föreningar inte är begränsade i sin verksamhet till sektionens medlemmar
anser vi inte att deras omsättning bör räknas in. Dessutom bedriver de inte
studiebevakning eller får sektionsansvar delegerat.

•

Gemensamt arrangerade event
När arrangemang arrangeras gemensamt av två eller fler sektioner blir det så att
sektionen som tar på sig ansvaret för att bokföra arrangemanget får en ökad
2 ( 3)

UTKAST

Kårhuset Lund, 17 december 2015
Björn Sanders, Kårordförande
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omsättning utan att egentligen ha mer verksamhet än medarrangörssektionen(/erna).
Arbetsgruppen inser att detta är ett problem, men ser egentligen ingen lösning på
det. Vi föreslår att sektionerna turas om att ansvara för bokföringen för att göra det
så rättvist som möjligt.
Vi tror att fördelarna med att testa systemet överväger denna nackdel.

Slutsats

Arbetsgruppen tror att det nya systemet tillvaratar både den goda idén med att omfördela
pengar mellan sektionerna och sektionsstyrelsernas önskan om att inte låta detta nämnvärt
belasta nya medlemmar.
Vi vill skapa en kultur där man i första hand är medlem i hela kåren och där en
medlemsavgift ger det samma oavsett vilken sektion man är medlem i. Olika sektioners olika
förutsättningar för näringslivsverksamhet bör i så liten utsträckning som möjligt påverka vad
man får ut av sitt kårmedlemskap.
Vi anser att den utvecklade modellen, som tar hänsyn till de åsikter som har kommit in från
första remissrundan, är en god lösning.

Förslag

Därför yrkar jag
att

sektionsbidraget delas ut som 20 kr/medlem och termin. Detta bidrag
kallas basanslaget. Dokt-sektionen får 30 kr/medlem i basanslag.

att

en summa per ny medlem, enligt tabell ovan, och år läggs i en pott som
fördelas mellan sektionerna i ett så kallat behovsprövat sektionsbidrag.
Dokt-sektionen är undantagna det behovsprövade sektionsbidraget.
Pengarna fördelas enligt modellen:
𝑀𝑖
𝑂𝑖
𝐵𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑖 = 𝑃𝑜𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎 ∗
𝑀
∑𝑘 𝑘
𝑂𝑘

Där i är sektionen, M är medlemsantalet (exklusive medlemmar som
betalar 100 kr i medlemsavgift) och O är omsättningen.
att

en utvärdering av det behovsprövade sektionsbidraget görs vid
verksamhetsåret 2016/2017:s utgång. Om utfallet av den utvärderingen
är positiv ska tiden för testet förlängas med maximalt ytterligare 3 år,
varvid en ny utvärdering ska göras.

I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan,
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Bilaga 1: Sektionernas åsikt om
sektionsbidraget
Frågor










Hur stor del av er omsättning är sektionsbidrag?
Hur hade er verksamhet påverkats av ett förändrat sektionsbidrag? Tänk både på
en ökning och på en minskning.
Hur hade det upplevts på ING-sektionen om TLTH generellt minskar
sektionsbidraget?
Hur får er gemene medlem ut mest av sin medlemsavgift? Tjänar gemene medlem
mest på dagens system, ett system där medlemsavgiften är densamma men inga
sektionsbidrag betalas ut till sektionerna eller ett system med kraftigt sänkta
medlemsavgifter?
Hade TLTH tjänat på om en större del av medlemsavgiften används centralt, för
gemensamma ändamål?
Sektionsbidraget betalas idag ut beroende på antal sektionsmedlemmar per termin.
Vilken fördelningsmodell tror ni är den bästa?
Hur ställer ni er till ett behovsprövat sektionsbidrag?
Hur ställer ni er till att sektionsbidraget betalas ut som en riktad satsning för att
genomföra ett visst projekt på er sektion?

Inledning
De flesta sektioner anser att vi har ett bra system idag men är försiktigt positiva till vissa
förändringar. Det synns tydligt i svaret vilka sektioner som överlag är positivt inställda till
kåren centralt och vilka som inte är det, samt vilka som har en anstängd ekonomi och vilka
som inte har det. Detta riskerar att färga tonen i svaren.

Sektionsbidragets del av sektionens ekonomi
Den första frågan var av orienteringskaraktär men det har visat sig ge ganska dålig bild av
hur stort sektionsbidraget faktiskt är för sektionerna. Flera sektioner lyfter att många av deras
budgetposter är +/-0 vilket drar upp omsättningen oproportionerligt, däremot anses
sektionsbidraget för de flesta vara en viktig intäkt.
En del sektioner nämner att sektionsbidraget är en viktig trygghet i ekonomin och dess
förutbestämda karaktär säkerställer den löpande verksamheten.
En slutsats man kan dra är att sektionsbidraget utgör liknande del av alla sektioners
verksamhet (vilket är ekvivalent med att alla sektioner har liknande omsättning per medlem).
Från I och E där sektionsbidraget utgör ca 1,5% till V och W där det utgör ca 5%. A och M
inkom inte med ett svar.
Minskning av sektionsbidraget
En liten minskning anses överlag vara möjligt, men inte önskvärt. Framförallt M, A, ING
och W är negativa till en minskning. De andra sektionerna är lite mer likgiltiga och framhäver
vikten av att vara tydlig med vad pengarna går till om man ska behålla mer pengar centralt.
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Ökning av sektionsbidraget
Ökning ses det överlag positivt på, dock är det bara M, ING, E och W som anser det direkt
efterfrågansvärt. K tycker inte att medlemsavgiften ska höjas och V tycker inte det är rimligt
att få mer än medlemsavgiften.

Vad tjänar gemene medlem på?
De allra flesta är överrens om att den gemene medlemmen hade tjänat mest på att behålla
dagens system med där hela medlemsavgiften betalas ut till sektionerna. F, E och V
framhåller balansen mellan sektionen och kåren centralt - att båda är viktiga - och har därför
svårt att uttala sig i frågan. M, W och A markerar tydligt att de anser att pengarna gör större
nytta på sektionen. I är likgiltiga i frågan.

Vad tjänar hela kåren på?
Det är viktigt att pengar investeras rätt och att det är tydlig vad pengar läggs på. Detta är
sektionerna bättre på än kåren centralt då de är “närmare” medlemmen. Detta är sektionerna
överrens om.

Fördelningsmodeller
Överlag framhävs rättvisa och jämlikhet som viktigt. ING lyfter att man bör betala efter hur
många år man ska plugga, A föreslår en grundsumma plus en per medlem för att säkerställa
sektionens ekonomi även om man får få medlemmar. Samtliga sektioner gillar dagens modell
med antal sektionsmedlemmar men det diskuteras väldigt lite.
Behovsprövat sektionsbidrag
Även här pratar nästan alla om rättvisa. Vem ska bestämma över pengarna? Risk för jäv
belyses från flera sektioner. M tar upp risken att det kan bli så att de sektioner som jobbar
hårdast på att söka får pengar och inte de som behöver det. W är däremot väldigt positiva då
de verkligen kunde behöva mer pengar. V, F och D är försiktigt positiva till att en del av
sektionsbidraget är behovsprövat.
Äskningspott
Överlag finns en negativ ton kring idén. Vissa anser att kåren har svårt att veta vad sektionen
behöver pengar för, vissa anser att det kan bli för jobbigt att söka. A säger att deras egna
äskningsfonder fungerar dåligt då få söker och ser samma risk om kåren hade en. D belyser
att det kan få omvänd effekt mot resursfördelning, stora sektioner har lättare för att söka.
E belyser att det är bättre att sektionsmötet bestämmer vad pengarna ska gå till istället för
kåren centralt.

5 ( 5)

STADGAR
SEKTONEN FÖR VÄG- OCH
VATTENBYGGNADSTEKNIK
INOM TLTH

Version 3.7 (2015-11-17)

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
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24

Sektionen
Medlemmarna
Stödmedlemmarna
Hedersmedlemmar
Sektionens myndigheter
Sektionsmötet
Sektionens valberedning
Sektionens styrelse
Sektionsordföranden
Studierådet
Sexmästeriet
Cafémästeriet
Phøset
Övriga funktionärer
Sektionens ekonomi
Fonder
Branschdagen
Verksamhetsår
Revisorer
Inspektor
Procedurregler
Stadgar
Reglemente
Upplösning

2

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.

§ 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.

KAP 6

SEKTIONSMÖTET

§ 6:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högsta beslutande myndighet.
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§ 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.

§ 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.
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§ 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 varav minst en
från var och en av de tre första årskurserna samt varav en representant från programmen V,
Bi/RH respektive L.

§ 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
- Cafémästare
- Aktivitetsutskottsordförande
- Øverphøs
Styrelsen utser internt en vice ordförande.

§ 8:4 Adjungeringar

Ständigt adjungerade är
a) Inspector.
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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.

§ 10:2 Sammansättning

Studierådets Styrelse består av Studierådsordföranden samt erforderligt antal övriga
ledamöter.

§ 10:3 Samverkan

Studierådet samverkar med Kårens utbildningsutskott.
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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.

§ 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.
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§ 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.

§ 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
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§ 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 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 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.

15

§ 24:2 Tillgångar

Vid upplösning av sektionen tillfaller tillgångarna Kåren.
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§1 SEKTIONEN
§1:1 Namn

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds
tekniska högskola, TLTH, hädanefter kallad Sektionen, är en ideell
förening.

§1:2 Säte

Sektionen har sitt säte i Lund.

§1:3 Ändamål

Sektionen har till mål att främja medlemmars studier och
utbildning, verka för sammanhållning och kamratskap och att
tillvarata deras gemensamma intressen. Sektionen skall vara med
och utveckla utbildningen och tillse att studenternas åsikter
hörsammas. Sektionen ska även verka för goda kontakter med
andra sektioner, andra studentföreningar i Lund, andra
teknologorganisationer i landet samt näringslivet i Sverige såväl
som i utlandet.

§1:4 Emblem

Sektionens officiella emblem är ett I enligt nedan samt ett
ordensband som följer TLTH:s standard med vinrött som bas.

I-emblemet

§1:5 Färg
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Ordensbandet
[7mm, 4mm, 14mm, 4mm, 7mm]

Sektionens officiella färg är vinröd.
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§1:6 Maskot

Sektionens officiella maskot är I:s björn, en isbjörn, med
personnummer 2002-02-01.

§1:7 Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
a) i frågor som rör den egna verksamheten samt
b) i frågor som endast rör de egna medlemmarna.
I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan
med dessa sektioner sökas innan beslut fattas.

§2 MEDLEMMAR
§2:1 Medlemskap

Ordinarie medlem är:
a)

studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell
ekonomi vid LTH,
b)
studerande vid Masterprogrammet Logistics and Supply
Chain Management vid LTH,
c) studerande vid LTH av kårstyrelsen förd till Sektionen,
och som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s
stadgar §2:3.
§2:2 Stödmedlemskap

Stödmedlem är den som tidigare varit student vid
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH och vill
fortsätta engagera sig i Sektionens verksamhet samt fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:3.

§2:3 Inspektor

Inspektor väljs av Sektionsmöte på förslag av valberedningen och
tillträder vid halvårsskifte för en tvåårsperiod.

§2:4 Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av Sektionsmöte genom kvalificerad (2/3)
majoritet. Som sådan äger man rätt att deltaga i Sektionens
aktiviteter men ej i Sektionens beslut.

§2:5 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadga och reglemente.

§2:6 Rättigheter

Medlem enligt §2:1 äger rätt att:
a)
b)
c)
d)
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med en röst deltaga på Sektionsmöte,
kandidera till Sektionens funktionärsposter,
få fråga behandlad av Sektionens myndigheter,
taga del av Sektionens officiella handlingar och protokoll.
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§3 ORGANISATION
Sektionens högsta beslutande organ är Sektionsmötet. Sektionens högsta verkställande organ är
Sektionsstyrelsen, hädanefter kallad styrelsen. Styrelsen har också beslutsrätt i frågor av mindre eller
skyndsam art. Styrelsen kan delegera beslutsrätten till utskott eller enskild funktionär i frågor som rör
utskottet respektive funktionärens ansvarsområde.
§3:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högst beslutande organ.

§3:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av Sektionens samtliga medlemmar.

§3:3 Beslutsförhet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande
medlemmar är minst 20 och representerar minst två årskurser och
Sektionens styrelse ej bildar egen majoritet.

§3:4 Röstning

Vid röstning är ombud ej tillåtna, ej heller får fullmakt lämnas.

§3:5 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen,
höstterminsmötet, och en gång under vårterminen,
vårterminsmötet, dock ej under tentamensperiod eller ferie.

§3:6 Extra Sektionsmöte

Extra Sektionsmöte skall sammankallas då:
a)
b)
c)
d)

Sektionens styrelse så kräver.
Sektionens Revisorer så kräver.
minst en fjärdedel av Sektionens medlemmar så kräver.
Sektionens Inspektor 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 styrelsen.
Extra Sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor från föregående
Sektionsmöte.
§3:7 Kallelse

Kallelse till Sektionsmöte skall av styrelsen uppsättas på
Sektionens hemsida senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra Sektionsmöte skall meddelas på samma sätt
senast fem läsdagar före mötet.

§3:8 Dagordning

Dagordning skall av styrelsen sättas upp på Sektionens hemsida
senast fem läsdagar före mötet.

§3:9 Vårterminsmöte

Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där
skall följande ärenden behandlas:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

§3:10 Höstterminsmöte

Höstterminsmötet skall hållas under höstterminen och där skall
följande ärenden behandlas:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
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Val av Revisorer.
Val av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande,
Kassör, Administrativt ansvarig, Utbildningsansvarig och
Ordförande för Alumnutskottet.
Notera Sektionsordförandes samt Kassörs namn och
personnummer.
Val av Inspektor (vartannat år).
Styrelsens förslag till budget för nästkommande
verksamhetsår.
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits åt mötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
Val av ordförande för Studierådet
Val av Sportansvarig enligt reglemente
Val av Kulturansvarig enligt reglemente
Val av Vice Kassör enligt reglemente.
Val av två (2) Sångarstridsförmän enligt reglemente.
Val av Ordförande för Mentorsgruppen enligt reglemente.
Val av Ordförande för Casegruppen enligt reglemente.
Val av Karnevalsansvarig enligt reglemente (vart 4:e år, ett
år innan Lundakarnevalen).
Val av Sångboksförman enligt reglemente.
Val av två (2) Projektledare för INKA-gruppen.
Val av Ordförande för Börsgruppen enligt reglemente.
Val av två (2) suppleanter till Revisorerna.
Val av representanter till Valberedningen.

Presentation av budgetrevision för innevarande år.
Fråga om ansvarsfrihet för Sektionens föregående styrelse
och övriga funktionärer.
Sektionens föregående styrelses verksamhetsberättelse för
deras verksamhetsår.
Val av Sexmästare, Ordförande för Arbetslivsutskottet
(AU), Ordförande för Näringslivsgruppen (NGI),
Ordförande för Informationsutskottet, Ordförande för
Aktivitetsutskottet, Ordförande för Internationella
utskottet,
Externt
kommunikationsansvarig,
Aktivitetsansvarig och Kommunikationsansvarig.
Val av representanter till Valberedningen.
Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
Val av Överphös enligt reglemente.
Val av Vice Arbetslivsutskottsordförande enligt
reglemente.
isek.se

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Val av Prylgeneral enligt reglemente.
Val av Cafémästare enligt reglemente.
Val av Festmästare enligt reglemente.
Val av Källarmästare enligt reglemente.
Val av Spexmästare enligt reglemente.
Val av ordförande för PR-gruppen.
Välja och nominera representanter till med Sektionen
sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och
stämma, såsom TLTH:s valnämnd.
Val av Skyddsombud och två (2) Likabehandlingsombud.

§3:11 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på Sektionsmötet skall
skriftligen inlämna denna till styrelsen senast sju läsdagar före
mötet. I fråga som ej varit upptagen på dagordningen kan beslut ej
fattas om mötets deltagare är däremot. För avgörande fråga som
är föremål för omröstning krävs enkel majoritet vid
Sektionsmötet.

§3:12 Speciella Ärenden

För stadgeändring, se §16:2. För reglementsändring, se §17:2.

§ 3:13 Entledigande

Terminsmötet äger rätt att entlediga av Sektionen valda
funktionärer.

§4 VALBEREDNING
§4:1 Sammansättning

Sektionens Valberedning utgörs av minst tre personer och bör ej
innehålla fler än fem personer. Ledamöterna i Valberedningen
skall representera minst två olika årskurser.

§4:2 Uppgift

Det åligger Valberedningen att senast sex läsdagar före Sektionens
Sektionsmöten framlägga ett förslag till val av funktionärer till de
poster som skall tillsättas vid mötena. Valberedningen skall arbeta
i enlighet med reglementet.

§4:3 Offentlighet

Valberedningens förslag är offentligt i och med att det anslås på
Sektionens hemsida och styrelsen får del av detsamma.

§4:4 Mandatperiod

Mandatperiod för de valberedningsledamöter som väljs på
höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari
till 31 december. Mandatperiod för de valberedningsledamöter
som väljs på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1
juli till 30 juni.

§4:5 Motförslag

Motförslag ska anmälas till Valberedningen senast tre läsdagar före
Sektionsmöte. Valberedningen ska utan dröjsmål underrätta
motkandidaten, och om denne accepterar nomineringen även
underrätta den ursprungliga kandidaten och anslå motkandidaten
på Sektionens hemsida. Om valberedningens förslag till post ej
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anses giltig eller om posten är vakantsatt tillämpas fri
nominering på Sektionsmötet.
§4:6 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får inte ställa upp i val till
funktionärsposter vid Sektionsmöten. Om ledamot i
Valberedningen vill avsäga sig sin post i Valberedningen för att
kandidera i kommande val måste detta ske innan
rekryteringsprocessen startat för att vederbörande ska kunna
kandidera.

§5 REVISORER
§5:1 Uppgift

Revisorerna har till uppgift att:
a)
b)
c)

fortlöpande granska Sektionens förvaltning och
verksamhet.
senast sju läsdagar före höstterminsmötet påföljande år till
styrelsen inlämna revisionsberättelse.
om Sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar
vad stadgar föreskriver, vara sammankallande för
Sektionsmöte.

§5:2 Sammansättning

Sektionen skall ha två Revisorer som skall vara myndiga och
medlemmar av Sektionen. Dessutom skall det finnas två
suppleanter som kan överta de ordinarie Revisorernas uppgifter
vid bortfall.

§5:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt att:
a)
b)
c)

närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper,
protokoll och andra handlingar.
begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och
förvaltning.
närvara vid samtliga sammanträden inom Sektionen med
yttrande- och yrkanderätt.

§5:4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom styrelsen. De får ej inom
Sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:5 Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall berörd verksamhet revideras.
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§6 VAL
§6:1 Valbarhet

Valbar till styrelsen och som funktionär är till Sektionen ordinarie
medlem såväl som stödmedlem.

§6:2 Val

Val förbereds av valberedningen.

§6:3 Fyllnadsval

Inspektor, styrelsemedlemmar, Valberedning och Revisorer kan
endast väljas på Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer
kan förrättas av styrelsen, beslut tas med två tredjedels majoritet.

§7 PROTOKOLL
§7:1 Sektionsmöte

Beslutsprotokoll föres vid alla Sektionsmöten. Protokoll signeras
av mötessekreteraren, justeras av två på mötet valda justeringsmän
och anslås på Sektionens hemsida under minst fem läsdagar senast
tio läsdagar efter Sektionsmötet.

§7:2 Styrelsen

Beslutsprotokoll föres vid alla styrelsens sammanträden utlysta i
enlighet med §9:6. Protokoll signeras av mötessekreteraren,
justeras av en på mötet vald justeringsman och anslås på
Sektionens hemsida under minst fem läsdagar senast fem läsdagar
efter sammanträdet.

§7:3 Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid respektive Sektionsorgans
sammanträden i enlighet med reglemente.

§8 INSPEKTOR
§8:1 Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt
Sektionens verksamhet.

§8:2 Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH, läraren
skall också vara stationerad i Lund. Inspektor väljes för två år
enligt §3:9. Mandatperioden löper läsårsvis.

§8:3 Åligganden

Det åligger inspektor att:
a) hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.
b)
verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
c)
rapportera om misshälligheter i Sektionens verksamhet till
lämplig instans.

§8:4 Rättigheter
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Inspektor har rätt att:
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a)
b)

erhålla kallelse till och protokoll från Sektionsoch styrelsemöten.
närvara
med
yttrandeoch
yrkanderätt
Sektionsorganens sammanträden.

vid

§9 SEKTIONSSTYRELSEN
§9:1 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ och äger
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt i alla Sektionsorgan.

§9:2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande,
Kassör, Administrativt ansvarig, Ordförande för Studierådet,
Sexmästeriet, Ordförande för Arbetslivsutskottet, Ordförande för
Internationella utskottet, Ordförande för Informationsutskottet,
Ordförande för Aktivitetsutskottet och Ordförande för
Alumnutskottet.

§9:3 Firmatecknare

Sektionsordförande och Kassör är separata tecknare för samtliga
konton.

§9:4 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionsordförande, dock
minst fyra gånger per termin, samt i övrigt då Sektionens
Revisorer, Inspektor eller någon av styrelseledamöterna så kräver.

§9:5 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) styrelsemedlemmar,
däribland två av följande är närvarande: Sektionsordförande, Vice
Sektionsordförande, Kassör eller Administrativt ansvarig. Vid lika
röstetal är Sektionsordförandes röst utslagsgivande.

§9:6 Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista
skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens
ledamöter samt ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer
samt anslås på Sektionens hemsida.

§9:7 Bortfall

Vid bortfall av styrelseledamot väljs, vid ett Sektionsmöte senast
tre veckor efter bortfallet, en ny styrelseledamot till posten.

§9:8 Restriktion

Varje styrelsemedlem får endast inneha en styrelsepost.

§9:9 Åligganden

Det åligger styrelsen att:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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inför Sektionsmöte ansvara för Sektionens hela verksamhet.
förbereda Sektionsmöten.
verkställa och övervaka genomförande av Sektionsmötets
beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för Sektionen
efterlevs.
ansvara för Sektionens medel.
till vårterminsmöte framlägga förslag till budget.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

verkställa fortlöpande inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
vid likviditetssvårigheter sammankalla till möte och
utvärdera användande av Sektionens likviditetsreserv.
bereda inkomna förslag, handha Sektionens korrespondens
samt i övrigt sköta löpande ärenden.
till Revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut
överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och
övriga handlingar som Revisorerna önskar ta del av.
genomföra fyllnadsval i enlighet med §6:3.
på alla sätt verka för Sektionens bästa.
till höstterminsmöte ge förslag på reviderad budget.

§9:10 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i
styrelsen är solidariskt ansvarig för detta. Styrelseledamot som ej
varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne inte
reserverat sig i protokollet senast tre veckor efter mötet.

§9:11 Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av Sektionsmöte.

§10 PRESIDIET
§10:1 Sammansättning

Presidiet utgörs av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande,
Kassör och Administrativt ansvarig.

§10:2 Åligganden

Det åligger presidiet att:
a)
b)
c)

förbereda styrelsens möten.
verka för långsiktigt arbete inom styrelsen.
sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje
styrelsemöte.

§11 UTSKOTT
§11:1 Definition

Sektionens utskott är:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Studierådet för Industriell ekonomi, SRI.
Sexmästeriet, SexI.
Arbetslivsutskottet, AU.
Informationsutskottet, Info.
Internationella utskottet, InUtI.
Aktivitetsutskottet, Ivent.
Alumnutskottet, AlumnI.
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§11:2 Åligganden

Det åligger Sektionens utskott att följa gällande stadgar
och reglemente. Sektionens utskott ansvarar inför för sin
verksamhet.
Det åligger respektive utskottsordförande att:
a) leda och fördela arbetet inom utskottet.
b) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt
c)
ansvara inför styrelsen för budgetering, redovisning samt
uppföljning av utskottets verksamhet.

§11:3 Ledamöter

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med
reglementet. Styrelsen kan utse ytterligare ledamöter i utskotten.
Ledamot i utskott är skyldig att informera utskottsordförande om
sådant som rör utskottet.

§11:4 Studierådet för Industriell ekonomi
§11:4:1 Sammansättning

Studierådet består av ordförande samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Studierådets reglemente.

§11:4:2 Åligganden

Det åligger Studierådet att:
a)
b)
c)
d)
e)

tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och
till institutionsstyrelsesammanträden.
till TLTH nominera studentrepresentanter i med
utbildningen sammanhängande organ där teknologerna
bereds säte och stämma.
föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH.
verka för god utbildningskvalité och främja kontakten
mellan elever och lärare.

§11:5 Sexmästeriet
§11:5:1 Sammansättning

Sexmästeriet består av ordförande samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Sexmästeriets reglemente.

§11:5:2 Åligganden

Det åligger Sexmästeriet att tillgodose Sektionsmedlemmarna med
fest- och nöjesaktiviteter samt övriga arrangemang.

§11:6 Arbetslivsutskottet
§11:6:1 Sammansättning

Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och vice
utskottsordförande samt Näringslivsgruppen, Börsgruppen,
INKA-gruppen och Casegruppen.

§11:6:2 Åligganden

Det åligger Arbetslivutskottet, AU, att bidra med förutsättningar
för att rusta Sektionens medlemmar inför näringslivet samt att
verka som en inkomstkälla för Sektionen. Av särskild vikt är att
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upprätta och upprätthålla goda relationer mellan
näringsliv och Sektion.

§11:7 Informationsutskottet
§11:7:1 Sammansättning

Informationsutskottet består av Informationsansvarig, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Informationsutskottets reglemente.

§11:7:2 Åligganden

Att tillgodose Sektionens medlemmar med en Sektionstidning
samt en fungerande hemsida.

§11:8 Internationella utskottet
§11:8:1 Sammansättning

Internationella utskottet består av ordföranden för Internationella
utskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet
med Internationella utskottets reglemente.

§11:8:2 Åligganden

Det åligger Internationella utskottet att verka för internationella
kontakter för Sektionen och goda möjligheter till utlandsstudier
för Sektionens medlemmar. Utskottet ska även se till att
upprätthålla den goda kontakt som skapats med ESTIEM, samt
verka för fortsatt fullvärdigt medlemskap.

§11:9 Aktivitetsutskottet
§11:9:1 Sammansättning

Aktivitetsutskottet består av ordföranden för aktivitetsutskottet,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Aktivitetsutskottets reglemente.

§11:9:2 Åligganden

Det åligger Aktivitetsutskottet att anordna evenemang i syfte att
öka Sektionsmedlemmarnas välbefinnande och intresset kring
Sektionens verksamhet.

§11:10 Alumnutskottet
§11:10:1 Sammansättning

Alumnutskottet består av ordförande för Alumnutskottet, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Alumnutskottets reglemente. Alumnutskottet verkar tillsammans
med Mentorsgruppen.

§11:10:2 Åligganden

Det åligger alumnutskottet att verka för att Sektionens alumner
håller kontakten efter examen. Utskottet ska även verka för
kontakten mellan Sektionens alumner och Sektionens medlemmar.
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§12 SEKTIONSORDFÖRANDE
§12:1 Uppgift

Sektionsordförande skall i samråd med styrelsen utöva ledningen
av Sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang
representera Sektionen.

§12:2 Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar Sektionsordföranden
styrelsens befogenheter. Sådana beslut skall protokollföras och
stadfästas av styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§12:3 Förfall

Vid Sektionsordförandens frånvaro träder i dennes ställe Vice
Sektionsordförande.

§12:4 Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin
verksamhet.

§13 KASSÖR
§13:1 Uppgift

Kassören förvaltar Sektionens ekonomi och för bok över
Sektionens inkomster och utgifter.

§14 FUNKTIONÄR
§14:1 Definition

Med funktionär avses innehavaren av en post utsedd av
Sektionsmötet, av styrelsen eller av en av Sektionsmötet
förtroendevald person.

§14:2 Medlemskap

Funktionär, undantagandes Inspektor, är skyldig att under sin
mandattid vara medlem av Sektionen i enlighet med §2.1 eller §2.2.

§14:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
a) följa Sektionens stadgar och reglementen.
b) på alla sätt verka för Sektionens bästa.
c)
vid starten av sin tid som funktionär underteckna samt
följa Aktivapolicyn.

§14:4 Restriktioner
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Funktionärer, utom de i Valberedningen, ska endast inneha en
post åt gången. Om en funktionär anses besitta kvaliteter av
särskilt värde för mer än en post eller om brist på funktionärer
föreligger, kan denna restriktion upphävas. Upphävandet gäller ej
ledamot i styrelsen.
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§14:5 Överlämning

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

§14:6 Entledigande

Funktionär kan entledigas av styrelsen eller Sektionsmöte.

§14:7 Rekrytering

Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan
rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal personer att
rekrytera fastslås av berörd utskotts-/gruppordförande i samråd
med styrelsen.

§15 TIDSBESTÄMNING
§15:1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper läsårsvis, det vill
säga 1 juli till 30 juni.

§15:2 Mandattider

Mandatperiod för styrelsemedlemmar och funktionärer som väljs
på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till 30
juni. Mandatperiod för de styrelsemedlemmar och funktionärer
som väljs på höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga
från 1 januari till 31 december. För representanter i högskolans
organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ.

§16 STADGAR
§16:1 Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller styrelsens åsikt intill dess
Sektionsmöte beslutat i saken.

§16:2 Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till styrelsen senast sju läsdagar
före Sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast fem läsdagar
före Sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande beslut vid
två på varandra följande ordinarie Sektionsmöten.

§16:3 Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.
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§17 REGLEMENTE
§17:1 Innehåll

Reglementet är tillägg till stadgarna.

§17:2 Ändring

Ändring kan ske på Sektionsmöte med enkel majoritet.
Ändringsförslag skall ha inkommit till styrelsen senast sju läsdagar
före Sektionsmöte.

§17:3 Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§18 UPPLÖSNING
§18:1 Upplösning

Sektionen för Industriell Ekonomi

16
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Sektionen kan ej upplösas.
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Vårterminsmöte 2015: 
Sektionsmötesprotokoll

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Höstterminsmöte 2015
, Sektionen för Industriell ekonomi
Tid:
Tisdag 17 november, 2015 kl. 17.00

Plats:
Maskinhuset sal M:A, LTH

Närvarande: 
Se närvarolista, 
Bilaga 9
.
Ärenden:
1. Mötet öppnas
Ordförande Svante Nyman förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande
Talman Daniel Lundell föreslogs. Mötet beslutade att välja Daniel Lundell till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare
Hanna Krokström föreslogs. Mötet beslutade att välja Hanna Krokström till mötessekreterare.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Emmy Malmqvist och Markus Carlsson föreslogs. Mötet beslutade att välja Emmy Malmqvist och
Markus Carlsson till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Närvaro och adjungeringar
Närvarolista skickas runt, se 
Bilaga 9
. Mötet beslutade att adjungera eventuella gäster som inte är
sektionsmedlemmar med yttrande- och yrkanderätt.

6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Emil Persson yrkade på följande ändringar/tillägg av dagordningen:
a. Slå ihop propositionen 14.b.iii angående “Införande av Överlämningspolicy” och
propositionen 14.b.iv angående “ Policy för överlämningar” samt att erfoderliga
redaktionella ändringar genomförs.
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b. Val med motkandidaturer läggs som en separat punkt kallad “Val av poster med
motkandidater” , före punkt 17 “Val av poster i Sektionsstyrelsen” samt att erfoderliga
redaktionella ändringar genomförs.
Mötet beslutade att bifalla ovanstående yrkanden på ändringar (i klump).
7. Presentation av föregående sektionsstyrelses verksamhetsberättelse 
(
Bilaga 1
)
Joel Oredsson och Olle Gemfors presenterade verksamhetsberättelsen. Övergripande
verksamhetsmål med fokus på sektionskänsla, ökad transparens, branding & optimering av
utbildningen, miljö, I-are för samhället samt ordning & reda. Ekonomiska punkter såsom
delegationsordning, äskningsprocessen, likviditetsreserv med mera. Stor punkt under året var
utredningen av Styrelsens sammansättning. Första gången som Sektionen omsatte över två
miljoner kronor.
8. Presentation av föregående sektionsrevisorers verksamhetsberättelse 
(
Bilaga 2
)
Egil Nordgren presenterade föregående sektionsrevisorers verksamhetsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för Sektionens föregående styrelse och funktionärer
Mötet beslutade att ge föregående styrelse och funktionärer ansvarsfrihet.
10. Kassören rapporterar I
(Bilaga 8)

Kassör Emil Persson och Vice kassör Anton Lundqvist presenterade styrelsens förslag till
budgetrevidering för verksamhetsåret HT15-VT16.
a. Styrelsen, genom Emil Persson, yrkade på att:
i.
Sänka styrelsens totala kostnader med 2 640 kr.
ii.
Öka Sexmästeriets totala intäkter med 9 859 kr och öka Sexmästeriets totala
kostnader med 16 028 kr.
iii.
Öka Arbetslivsutskottets totala intäkter med 21 000 kr och öka
Arbetslivsutskottets totala kostnader med 5 200 kr.
iv.
Öka Nollningens totala intäkter med 6 792 kr och öka Nollningens totala
kostnader med 7 391 kr.
v.
Öka de totala overheadkostnaderna med 7 600 kr.
vi.
Styrelsen 
jämkade 
sig med förslaget
b. De förändringar som påverkat resultatet mest är:
i.
Glädjepengar har anpassats efter antal medlemmar för samtliga utskott och
grupper, vilket i de flesta fall inneburit en större kostnad.
ii.
Sexmästeriet: Sittningar under nollningen har reviderats efter resultat.
I<3M-sittningen och HawaII-sittningen gick vardera ca 10 000 kr bättre än
budgeterat.
iii.
AU: 
Näringslivsgruppens intäkter på vårterminen är sänkta med 34 000 kr pga att
det är svårare att dra in pengar på vårterminen. INKAs intäkter är höjda med 20
000 kr, eftersom de sålt in fler/större avtal än väntat.
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Prylet: 
Kommer att beställa nya sångböcker för ca 18 000 kr under höstterminen
och kostnaderna har därför anpassats efter detta.
v.
Nollning: 
Nollningen har reviderats efter resultat. Många av evenemangen hade
lägre kostnader än beräknat.
vi.
Overhead: 
Oförutsedda kostnader ökas med 7 600 kr på grund av en faktura från
miljöförvaltningen som baseras på ett oannonserat besök under Skidfesten.
c. Införande av nya budgetposter:
i.
InCase har fått en egen budgetpost, då detta tidigare har legat under en samlad
budgetpost som innefattar förevenemang till INKA (påverkar ej resultatet)
ii.
Roddhelg på Chalmers (påverkar ej resultatet).
iii.
Budgetpost för arkivering under Info, 500 kr/termin.
iv.
Fika till valberedningsintervjuer, 500 kr på vårterminen.
v.
Glädjepengar till projektgrupper, 840 kr på höstterminen, 1200 kr på vårterminen.
vi.
Tilläggsyrkande
:
Jacob Adamowicz yrkade på att göra följande tillägg till
budgetrevideringen:
iv.

Sätta styrelsens intäkter för vårterminen till 1000 kr istället för 2000 kr, för att
styrelsen inte ska behöva betala sina styrelsetröjor.
vii.

Styrelsen 
jämkade
sig med förslaget.

Resultat:
Mötet godkände budgetrevideringen, med Jacob Adamowiczs tilläggsyrkande.

11. Förtroendevalda rapporterar om pågående aktiviteter
a. Styrelsen
Har den senaste tiden arbetat mycket med förberedelser inför HT-mötet. Under hösten
har fokus även legat på insamlingsveckan, invigningen av MaskinerI:et, tacksittning,
I-konferensen och utöver detta löpande verksamhet.
b. Seniors
Har gjort ett flertal utredningar bland annat gällande sektionsorganisationen. Har även
hängt med M-seniors samt bollat tankar och idéer med styrelsen.
c. Pryl
Befinner sig just nu i produktionsfasen för den nya kollektionen. De har designat nytt och
beställer in från Kina och diskussioner kretsar just nu kring priser.
d. Sexmästeriet
Arbetat med framtagningen av en FAQ gällande lokaler, matlagning mm.
e. FestI
Sångboksinsjungning, Nollning och Harry Potter-sittning är några av de event som hittills
anordnars. Kommande event är bland annat Masqueradbalen samt en sittning under
I-konferensen.
f. Källaren
Imorgon är det äntligen dags för I-pub i Cornelis, med start klockan 16.
g. SpexI
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h.
i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.
p.

q.

r.

s.
t.
u.

v.

Jobbat med framtagandet av en spexportfölj, påbörjat en arkivering av spex samt spexat
både interna och externa tillställningar.
I-bandet
Bandet har haft många spelningar, även utanför Sektionen.
Sångboksförman
Nollningen var en hektisk period. Just nu pågår en uppdatering av sångboken.
Kommande tillställningar är exempelvis Masqueradbalen och I-konferensen.
Vice Kassör
Tillsammans med Kassören försökt arbeta fram en ansvarsfördelning och hitta en
fungerande roll som Vice Kassör. Projekt har bland annat varit implementering av iZettle.
Phöset
Nollningen! Det som kvarstår, är att slutföra utvärderingen av nollningen samt färdigställa
testamenten.
AU
Bjudit in Innovation som en del av utskottet samt närvarat på undergruppers
styrelsemöten.
NGI
För tillfället görs det sista planeringsarbetet inför Stockholmsresan, men även flera andra
projekt på gång. Snart dags för inspelning till julkalendern.
BGI
Jobbat med förberedelser och planering inför Londonresan, vilken blev lyckad. Nu
forsätter arbete och planering inför Stockholmsresan.
INKA
Rekryterat till projektgruppen och arbetar för fullt med att skapa arbetsmarknadsdagarna.
Case
Planering inför caseintervjugrupperna som startar nu på torsdag. Framöver gäller fortsatt
planering inför casetävlingen TIMES, som äger rum den 14:e december.
Innovation
Rekryterat många nya medlemmar. Nästa vecka är det dags för ett event med Anna
Norelius. Snart dags för ett nytt koncept “Laga mat med en Entreprenör”.
Sångarstridsförmän
Nu på lördag är det äntligen dags för Sångarstriden. Biljetter kommer att säljas under de
närmsta dagarna. Allt går underbart!
Ivent
Implementerat sport- och kulturansvaiga. Snart dags för Nitendoturnering.
CafI
Lagar bland annat mat inför kvällens HT-möte.
AlumnI
Hållt i examensbankett, inspirationsföreläsning och AW i Malmö. Mer av detta kommer i
vår.
Mentor
Både det interna och externa mentorsprogrammet är igång. Pågående utvärdering av dessa
görs. Jobbar med att försöka få fler medlemmar till mentorsprogrammen.
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w. SRI
Utvärdering av pågående kurser, CEQ från förra läsperioden, studiekvällar,
Excel-utbildning och val av “Årets lärare”.
x. Info
Släppt årsbok, fotar på alla Sektionens event. Snart är det dags för CV-fotografering,
I-Podd, julkalender och I-type.
y. InUtI
Nollningen för internationella studenter, mingel om utbytesstudier, utbyte med Chalmers
förra helgen, två på väg till Council meeting med ESTIEM. Planerar INUTI-resan
för

fullt.
z. Valberedningen
Hållt intervjuer och förberett kandidater inför dagens möte
aa. Revisorer
Kollat på styrelsens arbete och njuter av möten.
bb. Suppleanter till Revisorerna
Står i standby
.
cc. LikO
Jobbat med Rekryteringspolicy samt konkret arbete med kåren gällande projekt under
våren.
dd. SkyO
Skyddsombudsarbete kring skolans lokaler och arbete för att göra miljön bättre
.
ee. Representanter från Kårfullmäktige
Sitter med på möten.
ff. Konferensgruppen
Håller på med sista delen av planeringen inför I-konferensen nästa vecka.
12. Propositioner del I 
(Beslutsunderlag Bilaga 3)
a. Uppföljning av propositioner från Vårterminsmötet 2015
i.
Införande av Sport- och Kulturansvarig
1. Förslaget presenterades av Mathias Sundén (styrelsens representant).
2. Beslut
:
Mötet beslutade att
bifalla andra läsningen av propositionen i
sin helhet.
ii.
Representant i Utbildningsnämnden
1. Förslaget presenterades av Elin Söderberg (styrelsens representant).
2. Beslut
:
Mötet beslutade att
bifalla andra läsningen av propositionen i
sin helhet.
b. Propositioner angående ändringar i stadgar
i.
Sektionsstyrelsens sammansättning
1. Förslaget presenterades av Carolina Ramberg (styrelsens representant).
2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla 
propositionen i sin helhet.
c. Propositioner angående ändringar i reglemente
i.
Val av Världsmästare
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ii.

iii.

iv.

1. Förslaget presenterades av Dani Sagar och Elin Söderberg (styrelsens
representanter) och de svarade på frågor.
2. Propositionen diskuterades.
3. Tilläggsyrkande
: Jesper Tempel yrkade på att ändra formuleringen av
att
-sats a) och e), så att världmästaren inte åläggs att själv representera
under Registration day eller möten med Världsmästarkollegiet, utan att se
till att Sektionen finns representerad.
4. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bordlägga
propositionen för att lämna tid åt
ett yrkande på omformulering av 
att
-satser a) och e) senare under mötet.
Ivents åliggande
1. Förslaget presenterades och Mathias Sundén (styrelsens representant)
svarade på frågor.
2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla
propositionen i sin helhet.
Internationella utskottets verksamhet
1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (styrelsens representant) svarade
på frågor.
2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla 
propositionen i sin helhet.
Bordlagd proposition:
12.c.i Val av Världsmästare

1. Jesper Tempel yrkade på att ändra 
att
-satsen a) och e) till:

2. Styrelsen jämkade sig med Jesper Tempels tilläggsyrkande.
3. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla
propositionen i enlighet med

tilläggsyrkandet
.
13. Propositioner del II 
(Beslutsunderlag Bilaga 4 och Bilaga 5)
a. Uppföljning av propositioner från Vårterminsmötet 2015
i.
Styrelsens sammansättning och storlek
1. Förslaget presenterades av Svante Nyman, Elin Håkansson och Dani
Sagar (styrelsens representanter).
2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla
andra läsningen av propositionen i

sin helhet.
b. Propositioner angående ändringar i stadgar
i.
Organisationsstruktur - komplettering av Stadgar
1. Förslaget presenterades av Svante Nyman, Elin Håkansson och Dani
Sagar (styrelsens representanter).
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2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla
propositionen i sin helhet.
c. Propositioner angående ändringar i reglemente
i.
Organisationsstruktur - Reglemente
1. Förslaget presenterades av Svante Nyman, Elin Håkansson och Dani
Sagar (styrelsens representanter) svarade på frågor.
2. Ändringsyrkande: 
Styrelsen yrkade på att

3. Styrelsen 
jämkade
sig med föreslagen ändring.
4. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla 
propositionen i sin helhet.
14. Propositioner del III 
(Beslutsunderlag Bilaga 6)
a. Uppföljning av propositioner från Vårterminsmötet 2015
i.
Kallelse till Styrelsesammanträde
1. Förslaget presenterades av Svante Nyman (styrelsens representant).
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2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla andra läsningen av propositionen i
sin helhet.
b. Propositioner angående ändringar i reglemente
i.
Åläggande till styrelsen att revidera namn och postbeskrivningar
1. Förslaget presenterades och Albert Höjerback (styrelsens representant)
svarade på frågor.
2. Tilläggsyrkande: 
Victoria Ahlqvist yrkade på att:

ii.

iii.

iv.

v.

3. Styrelsen jämkade sig med tilläggsyrkandet.
4. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla
propositionen med

tilläggsyrkandet
.
Införande av Fanbärare
1. Förslaget presenterades och Elin Håkansson (styrelsens representant)
svarade på frågor.
2. Propositionen diskuterades.
3. Tilläggsyrkande
: Patrik Karlsson yrkade ändra formuleringen av punkt
a) i tredje 
att-
satsen så att det åligger Fanbäreren att se till att Sektionens
standar bärs samt stryka punkt c) i samma 
att
-sats.
4. Tilläggsyrkande:
Jakob Adamowicz yrkade på att 
göra ändringar i 
§
1
Sektionsstyrelsen
så att endast en 
att-
sats hanterar val av förtroendeposter av
styrelsen.
5. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bordlägga
propositionen för att lämna tid åt
ett yrkande på omformulering av punkt a) i tredje 
att
-satsen samt övriga
tilläggsyrkanden gällande punkt c) i tredje 
att-
satsen och ändringar i
reglementet senare under mötet.
Införande av Överlämningspolicy
1. Förslaget presenterades och Clara Lindsjö (styrelsens representant)
svarade på frågor.
2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla 
propositionen i sin helhet.
Phösens åliggande
1. Förslaget presenterades och Elin Håkansson (styrelsens representant)
svarade på frågor.
2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla 
propositionen i sin helhet
Sexmästarens åligganden
1. Förslaget presenterades och Carolina Ramberg (styrelsens representant)
svarade på frågor.
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2. Propositionen diskuterades.
3. Ändringsyrkande:
Patrik Karlsson yrkade på att:
ändra punkt n)
till
n) 
att
inneha tillräckliga kunskaper i alkohollagen enligt
Tillståndsmyndighetens bedömning.

vi.

4. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla 
propositionen i sin helhet, och avslå
ändringsyrkandet.
Bordlagd
proposition

: 
14.b.ii Införande av fanbärare
1. Ändringsyrkande
:
Patrik Karlsson yrkade på att :

2. Styrelsen jämkade sig med förslaget.
3. Ändringsyrkande:
Jacob Adamowicz yrkade på att:

4. Patrik Karlsson 
jämkade
sig med förslaget.
5. Styrelsen 
jämkade
sig med förslaget.
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vii.

viii.

6. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla
propositionen i sin helhet med de
båda tilläggsyrkandena.
Sektionsstyrelsens åliggande gällande Seniors
1. Förslaget presenterades av Carolina Ramberg (styrelsens representant)
tillsammans med en förtydligande bakgrundsbeskrivning .

2. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla
propositionen i sin helhet.
Ändring av projektfonden
1. Förslaget presenterades av Emil Persson (Styrelsens representant).
2. Styrelsen yrkade på att ändra formuleringen:
från
“… gynnar Sektionens medlemmar 
eller samhället i stort.
”
till
“… gynnar Sektionens medlemmar 
eller Sektionens medlemmar och samhället i
stort. 
“

3. Styrelsen 
jämkade
sig med sitt eget yrkande.
4. Propositionen diskuterades.
5. Beslut
:
Mötet beslutade att 
bifalla 
propositionen i sin helhet, med
redaktionella ändringar.
15. Motioner
(Beslutsunderlag Bilaga 7)
a. Uppföljning av motioner från Vårterminsmötet 2015
i.
Införandet av en likviditetsreserv
1. Motionen presenterades av motionärerna Jesper Tempel och Jacob
Adamowicz och de svarade på frågor.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla andra läsningen av motionen i sin
helhet.
ii.
Anslagstavlan
1. Motionen presenterades av motionären Björn Söderström och han
svarade på frågor.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
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3. Motionen diskuterades.
4. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla andra läsningen av motionen i sin
helhet.
iii.
Stavning av Phøs
1. Motionen presenterades av motionären Björn Söderström.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla 
motionen i sin helhet.
iv.
Närvarorätt
1. Motionen presenterades av motionären Björn Söderström.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla 
motionen i sin helhet.
v.
Införandet av husfond
1. Motionen presenterades av Nils Ahlgren, då motionären Frans Wåhlin
inte var närvarande.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp, med tilläggsyrkande om att förlänga
åliggandet till vårterminsmötet 2016.
3. Motionen diskuterades.
4. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla motionen med tilläggsyrkandet 
om
att förlänga åliggandet att tillsätta en utredning till vårterminsmötet 2016.
vi.
Placering av PR-gruppen, Image
1. Motionen presenterades av motionären Johan Lyckenvik och han svarade
på frågor.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Motionen diskuterades.
4. Beslut
: Mötet beslutade 
bifalla
motionen i sin helhet.
b. Motioner angående ändringar i reglemente
i.
Antalet medlemmar i Phöset
1. Motionen presenterades av motionären Mattias Wendler och han svarade
på frågor.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Motionen diskuterades.
4. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla
motionen i sin helhet.
ii.
Källarmästeriets åligganden
1. Motionen presenterades av motionären Marcus Carlson och han svarade
på frågor.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Motyrkande
:
Björn Söderström yrkade på behålla andra 
att
-satsen med
ändringen:
att

att planera inför pubar ungefär tre gånger per termin.
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4. Motyrkande: 
Erik Hansson yrkade på att behålla andra 
att
-satsen med
ändringen:
att


Källarmästeriet skall anordna pubar.

5. Björn Söderström drar tillbaka sitt motyrkande.
6. Marcus Carlson 
jämkade
sig med Erik Hanssons motyrkande.
7. Motyrkande: 
Patrik Karlsson yrkade att ändra andra 
att
-satsen till
att

Källarmästeriet skall anordna pubar minst en gång per termin.

8. Erik Hansson 
jämkade
sig med Patrik Karlssons motyrkande.
9. Beslut:
Mötet beslutade att 
bifalla 
första 
att
-satsen och tredje 
att
-satsen i
sin helhet samt att behålla andra 
att
-satsen med ändringen:
att
iii.

iv.

Källarmästeriet skall anordna pubar.

Arkiveringspolicy
1. Motionen presenterades av motionären Jacob Adamowicz.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Styrelsen yrkade på följande förändringar:

Val

4. Jacob Adamowicz 
jämkade
sig med styrelsens yrkande.
5. Beslut:
Mötet beslutade att 
bifalla 
den jämkade motionen
1. Motionen presenterades av motionären Jacob Adamowicz.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Styrelsen yrkade på att ändra:
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4. Jacob Adamowicz 
jämkade
sig med styrelsens yrkande.
5. Tilläggsyrkande
: Jesper Tempel yrkade på att lägga till ytterligare ett
åläggande:
att


v.

vi.

vii.

viii.

ålägga styrelsen att definiera vad det innebär att vara
förtroendevald.

6. Jacob Adamowicz 
jämkade
sig med Jesper Tempels tilläggsyrkande.
7. Styrelsen jämkade sig med Jesper Tempels tilläggsyrkande.
8. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla 
den jämkade motionen.
Bilförman
1. Motionen presenterades av motionären Jacob Adamowicz och han
svarade på frågor.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Motionen diskuterades.
4. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla
motionen i sin helhet.
Flickor på Teknis
1. Motionen presenterades av motionären Jacob Adamowicz.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla
motionen i sin helhet
Borttagande av Nollningsfonden
1. Motionen presenterades av motionären Jacob Adamowicz.
2. Styrelsens motionssvar lästes upp.
3. Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla 
motionen i sin helhet.
Jämlikhetspolicy
1. Motionen presenterades av motionären Tone Riise Åberg och hon
svarade på frågor.
2. Styrelsens motionssvar presenterades ej, då det framkommit att den
baserats på utdaterad information.
3. Styrelsens uppdaterade motionssvar lästes upp.
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4.
5.
6.
7.

Tone Riise Åberg jämkade sig med den fjärde 
att
-satsen.
Styrelsen 
jämkade
sig med motionärens jämkade förslag
Motionen diskuterades.
Beslut
: Mötet beslutade att 
bifalla
den jämkade motionen.

16. Kassören rapporterar II
a. Kassör Emil Persson presenterade styrelsens förslag på fördelning av budgetöverskott
från föregående verksamhetsår (se 
Bilaga 10
) och svarade på frågor. Gällande Lokalfonden
så kommer även den att nå sin målsumma, efter att Maskinsektionen fakturerats för
renoveringen av MaskinerI:et.
b. Fördelningen av budgetöverskottet diskuterades.
c. Resultat
:
Mötet godkände styrelsens förslag på fördelning av budgetöverskott.
17. Val av poster med motkandidater
a. Val av Ordförande till Arbetslivsutskottet
i.
Nominerad: 
Filip Östlund
ii.
Motförslag: 
Johan Lyckenvik
iii.
Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Valberedningen läste upp sin nominering.
v.
Det öppnades upp för diskussion.
vi.
Efter punkt 17 a-f hölls en sluten omröstning.
vii.
Beslut
: Mötet beslutade att välja 
Filip Östlund 
till 
Ordförande för
Arbetslivsutskottet.
b. Val av Festmästare
i.
Nominerad: 
Nils Randerz
ii.
Motförslag: 
Kerstin Nordh
iii.
Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Valberedningen läste upp sin nominering.
v.
Det öppnades upp för diskussion.
vi.
Efter punkt 17 a-f hölls en sluten omröstning.
vii.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Kerstin Nordh 
till 
Festmästare.
c. Val av Øverphøs
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i.
Nominerad: 
Elin Gunnarsson
ii.
Motförslag: 
Claudio Gandra
iii.
Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Valberedningen läste upp sin nominering.
v.
Det öppnades upp för diskussion.
vi.
Efter punkt 17 a-f hölls en sluten omröstning.
vii.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Elin Gunnarsson 
till 
Øverphøs.
d. Val av Cafémästare
i.
Nominerad: 
Vakant
ii.
Öppen nominering tillämpades.
iii.
Motförslag: 
Adam Rosell hade innan mötet lämnat in en motkandidatur.
iv.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
v.
Det öppnades upp för diskussion.
vi.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Adam Rosell 
till 
Cafémästare
.
e. Val av Källarmästare
i.
Nominerad: 
Vakant
ii.
Öppen nominering tillämpades.
iii.
Motförslag:
John Felix Abrahamsson hade innan mötet lämnat in en
motkandidatur.
iv.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
v.
Det öppnades upp för diskussion.
vi.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

John Felix Abrahamsson 
till 
Källarmästare
.
f. Val av Representanter till TLTH:s valnämnd
i.
Nominerad
: Vakant
ii.
Öppen nominering tillämpades.
iii.
Motförslag
: Rebecka Marklund nominerades på mötet.
iv.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
v.
Det öppnades för diskussion.
vi.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Rebecka Marklund 
till Representant i TLTH:s
valnämnd.
18. Val av poster i Sektionsstyrelsen
a. Val av Sexmästare
i.
Nominerad: 
Sofia Tenerz
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
: Mötet beslutade att välja 
Sofia Tenerz
till 
Sexmästare
.
b. Val av Ordförande för Informationsutskottet
i.
Nominerad: 
Abtin Salahshor
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
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Beslut
: Mötet beslutade att välja 
Abtin Salahshor
till 
Ordförande för
Informationsutskottet
.
c. Val av Ordförande för Aktivitetsutskottet
i.
Nominerad: 
John Scherrer
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
: Mötet beslutade att välja 
John Scherrer
till 
Ordförande för
Aktivitetsutskottet
.
d. Val av Ordförande för Internationella utskottet
i.
Nominerad: 
Filippa Fritz
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
: Mötet beslutade att välja 
Filippa Fritz
till 
Ordförande för
Internationella utskottet
.
v.

19. Val av temporär mötesordförande
Mötesordförande Daniel Lundell behövde lämna lokalen på grund av att hans support behövdes
för att reda ut tekniska problem som uppstått.
Vice Ordförande Elin Håkansson föreslogs. Mötet beslutade att välja Elin Håkansson till temporär
mötesordförande, tills dess att mötesordförande Daniel Lundell åter är på plats.
20. Val av förtroendeposter
a. Val av Ordförande för Närlingslivsgruppen
i.
Nominerad: 
Egil Nordgren
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
: Mötet beslutade att välja 
Egil Nordgren 
till 
Ordförande för
Näringslivsgruppen
.
b. Val av representanter till Valberedningen
i.
Nominerade: 
Anton Forsström, Josefin Frank, Sofia Sundbom
ii.
Valberedningen läste upp sina nomineringar.
iii.
Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
: Mötet beslutade att välja 
Anton Forsström
,
Josefin Frank
och 
Sofia
Sundbom
till 
representanter till Valberedningen
.
c. Val av Vice Arbetslivsutskottsordförande
i.
Nominerad: 
Ludvig Dietmann
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
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iv.
v.

Det öppnades upp för diskussion.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Ludvig Dietmann
till 
Vice Ordförande för
Arbetslivsutskottet.

Daniell Lundell åter på plats i lokalen. Mötet beslutade att återigen välja Daniell Lundell till
mötesordförande.
d. Val av Prylgeneral
i.
Nominerad: 
Carl Göransson
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Carl Göransson 
till 
Prylgeneral.
e. Val av Spexmästare
i.
Nominerad: 
Caroline Geelmuyden
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Caroline Geelmuyden
till 
Spexmästare
.
f. Val av Skyddsombud
i.
Nominerad: 
Lucas Svantesson
ii.
Valberedningen läste upp sin nominering.
iii.
Ett ombud presenterade kandidaten, då Lucas Svantesson inte kunde närvara.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Lucas Svantesson 
till 
Skyddsombud
.
g. Val av Likabehandlingsombud
i.
Nominerade: 
Ingrid Arvidsson, Anton Arbman Hansing
ii.
Valberedningen läste upp sina nomineringar.
iii.
Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor.
iv.
Det öppnades upp för diskussion.
v.
Beslut
:
Mötet beslutade att välja 

Ingrid Arvidsson
och 
Anton Arbman
Hansing
till 
Likabehandlingsombud
.
21. Godkännande av valresultat
Mötet valde att godkänna valresultatet, med en avvikelse på en röst mellan röstlängd och
registrerade röster då denna avvikelse inte påverkade resultet.
22. Övriga frågor och ärenden
23. Mötet avslutas
Mötesordförande avslutade mötet 02.40
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_____________________
HANNA KROKSTRÖM
Mötessekreterare

_____________________
EMMY MALMQVIST
Justerare

_____________________
MARKUS CARLSSON
Justerare
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Diskussion angående internationalisering

Kårhuset Lund, 10 februari 2016
Linn Svärd, VKOi ’16

Diskussion angående Internationalisering
Bakgrund
Policyn om internationalisering har inte beslutats att gälla för sektionen därav råder en ovisshet om vad som
gäller för kåren respektive sektionen. Riktlinje för hur kårens arbete ska fortgå är framtagen men jag skulle
gärna se en diskussion om vad som gäller för sektionerna.
Jag uppmanar er att skilja på jämlikhet, likabehandling och mångfald i detta samtal. Generellt sett har
sektionerna redan upptagit vad arbetet med likabehandling innefattar och innebär vilket medför att
internationella studenter inte kan uteslutas i gruppen studenter/medlemmar.

Diskussion
Vilken del har sektionerna i det internationella arbetet?
Anser ni att policyn även ska gälla för dem?
Om inte, ser ni att de ska arbeta med dessa frågor och försöka uppta dem i organisationen?
På vilket sätt ska kåren centralt styra sektionernas internationaliseringsarbete?
Anser ni att kåren centralt ska föra ett aktivt påverkansarbete i frågan?

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD
Vice kårordförande, internationella frågor ’16

Diskussion angående internationalisering
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussion angående urval, meritvärde och behörighet

Kårhuset Lund, 10 februari 2016
Linn Svärd, VKOi ’16

Diskussion angående urval, meritvärde och
behörighet
Bakgrund
2015 gjordes en omfattande revidering av urval, behörighet och meritvärde gällande ansökan till
utlandsstudier. I samband med detta önskade Internationella avdelningen1 (IA) att helt utelämna meritvärde men
TLTH fick genom samtal med IA fram en kompromiss vilket fortfarande gav engagerade studenter
meritvärde och således möjlighet till att höja sitt snittvärde vid ansökan till utlandsstudier.
Det har nu gått en termin och jag har kontaktat IA för uppföljning och utvärdering av de förändringar som
infördes. Inför dessa samtal önskar jag ett förtydligande från er angående om vilket engagemang TLTH
anser ska främjas. Kårens Studiesociala och utbildningspolitiska åsiktsprogram (SOUP) ger mig inte
tillräckligt klara direktiv (se kap. 11.2).
Bifogat finner ni 2013 och 2015 års tilläggsmeritblanketter. SOUP finner ni på tlth.se/soup.

Diskussion
Vilket engagemang anser TLTH ska meriteras för utlandsstudier?

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD
Vice kårordförande, internationella frågor ’16

1

Kan för detta fall likställas med LTH.

Diskussion angående urval, meritvärde och behörighet
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2013-09-25
2011/894

Dnr LTH

	
  

Internationella avdelningen LTH

Tilläggsmeriter syftar till att belöna studenter som aktivt engagerar sig och
visar på egenskaper vilka ökar sannolikheten att lyckas väl med
utbytesstudierna. LTH:s uppfattning är att ett sådant engagemang är av stort
värde för verksamheten, samtidigt som det kan vara så tidskrävande att det
riskerar gå ut över studenternas studieprestationer. Merit som redovisas här
bör således vara av mer omfattande karaktär, sträcka sig över en längre tid
och kräva egenskaper såsom ansvar, ledarskap och social förmåga.
Tilläggsmeriter kan bara redovisas på denna blankett, ej i ”Statement of
Purpose” eller CV.
Varje kategori där studenten har godtagbara meriter ger poängtillägg till det
meritvärde som beräknas utifrån medelbetyg och ”Statement of Purpose”,
dock sammanlagt maximalt 0,4 tilläggspoäng. Kategori 1och 2 kan ge
tillägg för antingen alternativ a) med 0,2 poäng eller för alternativ b) med
0,1 poäng. Övriga kategorier ger 0,2 poäng vardera. En och samma merit
kan bara ge tilläggspoäng för en kategori.
Antalet godkända tilläggsmeriter kan komma att användas som
skiljekriterium vid lika meritvärde.
1) a) Har du innehaft och aktivt utövat någon av följande typer av poster:
- Heltids- eller deltidsarvoderad av TLTH
- Styrelsemedlem på kår eller sektion
- Utskottsordförande på TLTH
- Ordförande i IAESTE eller BEST
- Överphös eller medlem i dennes arbetsgrupp
(Cophös/stabsmedlem)
Ja

Nej

Om ja, ange post och period:

2

b) Alternativt, har du på annat sätt varit aktiv inom kår eller sektion?
Ja

Nej

Om ja, ange hur och period:

2) a) Har du varit en aktivt deltagande och av Fullmäktige vald
studentrepresentant i lärarförslagsnämnden, UN, UBB eller SLTH?
Ja

Nej

Om ja, ange organ och period:

b) Har du varit en aktivt deltagande och av Fullmäktige vald
studentrepresentant i annat beredande eller beslutande organ inom LTH.
Ja

Nej

Om ja, ange organ och period:

3) Har du haft ett mer omfattande arvoderat uppdrag från LTH, såsom
övningsledare, SI-ledare, handledare på Vattenhallen eller ansvarig för
”Flickor på Teknis”?
Exempel som inte ger poäng: Studentambassadör, värd för
examenshögtiden.
Ja

Nej

Om ja, ange din roll och tidsperiod samt kurskod och kursansvarig
alt. ansvarig chef:

3

4) Har du på annat sätt än ovan visat prov på ledarskap, initiativkraft,
kommunikativ och social förmåga inom ideellt engagemang? Till exempel:
- Idrottsledare.
- Internationell fadder.
- Qurator på Nation.
Exempel som inte ger poäng:
- Avlönat arbete.
- Idrottsprestationer.
- Jobba på en nationssittning.
Ja

Nej
Om ja, bifoga till ansökan ett
skriftligt intyg som styrker detta samt
ange namn, e-post och
telefonnummer till referenspersonen i
fältet nedan:

Jag intygar att följande information är korrekt

Namn, program och personnummer

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning JFF

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Alstersjö, Orförande för
Tackmästeriutstkotttet

Motion angående äskning JFF
Bakgrund
Under punkt 7.8, Tackmästeriutskottet i Kårens reglemente står det “TackU skall
tillsammans med kårstyrelsen hjälp anordna en stor funktionärsaktivitet för Kårens och
sektionernas funktionärer under våren.”. Detta tycker Tackmästeriutskottet är en trevlig och
viktig tillställning att hålla i.
För närvarande finns det dessutom för första gången på några år ett aktivt
Tackmästeriutskott på Teknologkåren, varför det finns goda förutsättningar att planera och
genomföra evenemanget.
Tidigare år har det legat en budgetpost under FUV01 för detta arrangemang. Denna post
blev av olika anledningar nollad vid budgetförslaget för verksamhetsåret 2015/2016. Vi
tycker att det är väldigt synd då det är mycket svårt att ordna med en gemensam tackfest för
kår och sektioner utan att det får kosta pengar. Ett sådant arrangemang är bra och viktigt för
att visa hur många som faktiskt är engagerade och visa vår uppskattning för deras arbete.
Årets resultat ser dessutom ut som att det kommer bli positivt och att använda ett sådant
resultat till våra funktionärer är ett bra sätt att ge väldigt direkt nytta.
Undertecknade tycker om föregående års koncept, undantaget fotbollsturneringen som med
fördel förläggs till annat datum, och har därför ambitionsnivån att anordna en sittning med
efterföljande eftersläpp.

Budget
Bifogat finner ni en budget som är framtagen av TackU-ordförande och GS med hjälp av
tidigare års resultatrapporter. Tidigare år har det inte funnits en konkretiserad budget utan
enbart en klumpsumma som FUV01 får gå minus.

Motion angående äskning JFF
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning JFF

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Alstersjö, Orförande för
Tackmästeriutstkotttet

Förslag
JFF är en bra sammanhållande arrangemang för funktionärer på Kåren och Sektionerna
gemensamt.
Vi yrkar därför på
att

Fullmäktige godkänner bifogad budget

att

Fullmäktige ändrar i FUV01 för att passa med bifogad budget

I tjänsten,

ERIK ALSTERSJÖ,
Ordförande för Tackmästeriutskottet 15/16

JACOB ADAMOVICZ
Ledamot i Tackmästeriutskottet 15/16

JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16

Motion angående äskning JFF
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JFF 15/16
Intäkter
321* Försäljning, bar
Totalt

45000
45000

Kostnader
421* Kostnad, bar

30000

4220 Kostnad, mat

25000

4310 Arrangemangskostnader
4410 Hyreskostnader
4417 Myndighetstillstånd
4418 PP
5460 Förbrukningsmaterial
5820 Rulle
7230 Vakter

5000
15000
1400
15000
2500
500
11000

7520 Vakter, arbetsgivaravgift

3456

7690 Arbetsglädje

2000

Totalt

110856
−65856

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående äskande JFF

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Peter Dahl, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående äskande JFF
Styrelsen anser att det kan finnas en poäng i att arrangera JFF givet att det finns utrymme i budgeten
varför vi ställer oss bakom motionen. Diskussionen som förelåg det beslutet belyste problematiken med
att tacka genom kalas och en ansenlig mängd tid gick till att leta efter alternativa tack-aktiviteter i stor
skala. Det mynnade ut i en uppmaning till TackU att till nästa år överväga andra sätt att tacka våra
funktionärer men att vi anser att detta är en bra modell för i år. Vidare menar vi att det, om det ska vara
ett minnesvärt evenemang, bör finnas utrymme att servera bra mat. Det tror vi inte att en budgetpost på
25000kr hade medgett varför vi har yrkat på att öka den till 35000kr istället. Detta ger TackU lite mer
flexibilitet i vilken matlösning de väljer till själva sittningen, något som kan underlätta arbetsbördan i att
arrangera en redan rätt rejäl fest.

Styrelsen yrkar därför på
att

justera budgetposten Kostnad, mat till 35000

att

bifalla motionen med denna ändring

I tjänsten,

PETER DAHL
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående äskande JFF
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående revidering av styrdokument

Kungsholmen, Stockholm, ”Norrland”
15 februari 2016
Björn Hansson, Ledamot

Motion angående revidering av
styrdokument
Bakgrund
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 deadline har skjutits ett halvår. Med det sagt är vi nöjda
att presentera ett nytt förslag på styrdokument för Teknologkåren.

Grund till förändringar
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 de Teknologkårens regler för hur vi benämner olika
organ och dylikt, se den grafiska profilen)?
Finns det juridiska aspekter vi måste ta hänsyn till?

Av ovanstående frågor är den första frågan gällande att “rätt” organ äger sina egna beslut en
av de frågor som renderat i många ändringar. Därför vill gruppen påpeka att detta görs med
anledning av att vi fått direktivet från tidigare Fullmäktige att följa andemeningen med
delegationsordningen.
Vidare vill vi även betona två ändringar som diskuterats ihärdigt och gränsar till att ligga
utanför ramarna för vårt mandat. För transparensens skull påpekar vi därför det så klart vi kan
göra. Det gäller att döpa om fria föreningar till samarbetsföreningar och att lyfta ut ARKAD
ur ArmU och därmed låta ArmU övergå till att vara Näringslivsgruppen. Förändringarna har
varit uppe på diskussion i tidigare Fullmäktige där vi tolkat det som välkomna förändringar. I
första fallet är namnbytet av anledningen att det enligt vår uppfattning tydligare speglar
Motion angående revidering av styrdokument
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående revidering av styrdokument

Kungsholmen, Stockholm, ”Norrland”
15 februari 2016
Björn Hansson, Ledamot

situationen och att det också enligt vår uppfattning råder en viss begreppsförvirring kring hur
man i en organisation kan ha en förening som är fri.
I andra fallet speglar den föreslagna strukturen arbetet som det idag fungerar. Det finns ingen
rutin idag av att hålla ArmU-möten på det sätt vi uppfattar att den gamla stadgan och
reglementet avsåg. Den föreslagna förändringen ändrar egentligen inte förutsättningen för
Näringslivsgruppen och ARKAD att samarbeta, något som fortfarande är nödvändigt.

Remissvar
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 finner ni
en sammanställning över de svar vi fått och på vilket sätt vi har tagit hänsyn till dem inför det
slutgiltiga förslaget.

Planen framåt
Vårt förslag är att planen framåt ser ut enligt följande:
FM2 - Gruppen presenterar resultatet av revideringen av styrdokument och svarar på allmänna
frågor. Stadgan och reglementet tas för en första läsning.
FM4 - Stadgan tas för en andra läsning (om det vid FM2 var en kvalificerad majoritet för) och
reglementet tas för en första läsning (om det vid FM2 inte var en kvalificerad majoritet för, då
den i så fall inte kräver en andra läsning). Policyer och åsiktsdokument tas för beslut.

Kontentan är att vi formellt sett inte lyfter policyer och övriga dokument till FM2. För den
vetgirige går det att läsa våra utkast på policyer och övriga dokument på länken
goo.gl/HAKjUH
Vi har inte färdigställt formatet på policyer men inga större förändringar planeras komma än
de som står omnämnda i kommentarerna till remissvaren.

Förslag
Jag yrkar
att

fastställa den reviderade stadgan enligt liggande förslag i en första läsning

att
fastställa det reviderade reglementet enligt liggande förslag att gälla från den tidpunkt
då den nya stadgan är fastslagen enligt två läsningar.
För arbetsgruppen,

BJÖRN HANSSON,
Ledamot i arbetsgruppen för revidering av styrdokument
Motion angående revidering av styrdokument
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Konstitution

KAPITEL 1, Sammanslutningen
§ 1.1

Benämning

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en studentkår för studerande på
grund-,avancerad- och forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola förkortas i stadgarna till Teknologkåren.
§ 1.2

Ändamål

Teknologkåren har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna vid högskolan. (Jfr 4 kap 9 § Högskolelagen
1992:1434). Teknologkåren har som ändamål att främja medlemmarnas studier och
utbildning, de tekniska vetenskapernas studium samt vad därmed äger sammanhang.
Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
§ 1.3

Överklagande

Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan överklagas hos
Lunds universitets styrelse av minst en tiondel alternativt 100 av Teknologkårens
medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs
§ 1.4

Upphävande av beslut

Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan upphävas av
Lunds universitets styrelse. Ett beslut kan bara upphävas om det uppenbart strider mot
Teknologkårens ändamålsparagraf.
§ 1.5

Verksamhetsår

Kårens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1 juli till den 30 juni.

KAPITEL 2, Medlemmarna
§ 2.1

Medlemskap

Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem, hedersmedlem,
stödmedlem och passiv medlem.
§ 2.2

Ordinarie Medlemmar

Ordinarie medlem är den som är student vid LTH (tekniska fakulteten vid Lunds
universitet) och som dessutom har betalat sin medlemsavgift till Teknologkåren.
En ordinarie medlem som inte längre studerar vid LTH övergår till att bli passiv medlem.
För att räknas som student vid LTH måste personen uppfylla något av följande:
•Vara registrerad på utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå inom LTH
samt övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som kvalitetssäkras av
LTH.
•Ha registrerat studieuppehåll i maximalt fyra terminer tillbaka på något av LTHs program.
•Under aktuell termin blivit nyantagen som doktorand vid något av LTHs
forskarutbildningsämnen.
•Under aktuell eller föregående termin haft aktivitet som doktorand vid något av LTH:s
forskarutbildningssämnen.
De som gjort avbrott i sina studier ingår inte i ovanstående fall. Godtagbara former av
registreringar är förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering och omregistrering.

§2.3

Hedersmedlemmar

Fullmäktige kan utse hedersmedlem om 9/10 av samtliga avgivna röster röstar för
förslaget. Förslag till val av hedersmedlem kan läggas fram av minst 30 medlemmar,
Kårstyrelsen, De Äldres Råd eller Inspektor.
Hedersmedlem är ett gemensamt begrepp för Hedersledamot och
HedersTruls/HedersTrula.
En Hedersledamot är en person som har främjat Teknologkårens verksamhet i särskilt hög
grad.
En HedersTruls/HedersTrula är en person som främjat Teknologkårens eller LTHs
verksamheter i hög grad alternativt tillfört södra Sverige teknologi som har främjat den
tekniska utvecklingen inom regionen i hög grad.

§2.4

Stödmedlem

Alla har rätt att ansöka till stödmedlem. Ansökan om att bli stödmedlem ska göras
skriftligen till Kårstyrelsen.

§ 2.5

Skyldigheter

Samtliga medlemmar är skyldiga att ta hänsyn till Teknologkårens styrdokument. Ordinarie
medlem ska också ta hänsyn till sin Sektions stadgar och reglemente.
Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den medlemsavgift
Fullmäktige har fastställt.

§ 2.6

Rättigheter

Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
att
närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
att
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
att
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
att
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.
Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att
delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna omröstningar med en
röst, samt
att
kandidera i Teknologkårens allmänna val
§ 2.7

Medlems medgivande

Teknologkåren har rätt att sälja medlemmens adress ur Teknologkårens medlemsregister
om inte medlemmen har meddelat Teknologkåren något annat.
§ 2.8

Utträde

En medlem kan gå ur Teknologkåren genom att skriftligen meddela Kårstyrelsen.

KAPITEL 3, Stadgar & Reglemente
§ 3. 1

Reglemente

Reglementet är ett tillägg till stadgan. I reglementet finns specifika direktiv för hur
Teknologkårens verksamhet ska organiseras och genomföras. Om stadgan och reglementet
ger motstridiga tolkningar är stadgans tolkning den giltiga.
§ 3.2

Ändring

Förslag om ändring av stadgan ska lämnas in skriftligen till Talmanspresidiet senast tolv
läsdagar före Fullmäktiges sammanträde. Vid detta sammanträde ska även Kårstyrelsens
yttrande i ärendet finnas.
För ändring av stadgan krävs:
a)
likalydande beslut av Fullmäktige vid två sammanträden med högst tretton
månader, och val eller nyval, emellan, eller
b)
likalydande beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige vid två
sammanträden samma mandatperiod men med minst en månad emellan.
Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion.
För ändring av reglementet krävs:
c)
likalydande beslut av Fullmäktige vid två på varandra följande
sammanträden med minst en månad emellan, eller
d)
beslut av Fullmäktige med kvalificerad majoritet vid ett sammanträde.
Beslutet ska tas upp till en andra läsning snarast möjligt i enlighet med punkt a - c ovan.
Förslag om ändring av åsiktsdokument behandlas som en vanlig motion:
För ändring av åsiktsdokument krävs:
e)
beslut av Fullmäktige med enkel majoritet vid ett sammanträde.
§ 3.3

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller Kårordförandes tolkning tills Fullmäktige beslutat
annorlunda. Kårordförandes tolkningar ska protokollföras och rapporteras till Fullmäktige.

KAPITEL 4, Upplösning
§ 4.1

Upphävande av obligatoriet

Den här paragrafen har tagits bort.
§ 4.2

Beslut

Teknologkåren kan inte upplösas förrän Fullmäktige har ändrat den här paragrafen.
§ 4.3

Tillgångar

Vid upplösning av Teknologkåren tillfaller tillgångarna Inspektorn som ska förvalta dessa
under minst fem år. Därefter får Inspektorn använda tillgångarna till förmån för
studenterna vid LTH. Ifall en ny studentsammanslutning bildas inom dessa fem år så får
Inspektorn överväga om tillgångarna ska överlåtas till den nya organisationen.

Organisation

Kapitel 5, fullmäktige
§ 5.1

Befogenhet

Fullmäktige är Kårens högsta beslutande myndighet.
§ 5.2

Mandatperiod

Fullmäktiges mandatperiod löper från den 1 januari till den 31 december.
§ 5.3

Sammansättning

Fullmäktige utgörs av 27 ledamöter.
§ 5.4

Skyldigheter

Fullmäktigeledamot är skyldig:
att
under sin mandattid vara medlem i Teknologkåren samt
att
i övrigt verka för medlemmarnas bästa.
§ 5.5

Adjungeringar

Vid Fullmäktiges sammanträden är följande ständigt adjungerade med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt:
a) Talman,
b) Fullmäktiges sekreterare,
c) Revisorerna,
d) Revisorssuppleanterna,
e) Presidieledamöterna,
f) Kårstyrelseledamöterna,
g) KFS ABs styrelseordförande,
h) Sektionsordförandena,
i) de av Fullmäktige utsedda redaktörerna,
j) Teknologkårens representanter i Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige,
k) Intresseföreningarnas ordförande,
l) Valberedningens ordförande
m) Valnämndens ordförande.
n) Suppleanter till Fullmäktige.
o) Inspektor
p) Proinspektor
§ 5.6

Beslutsförhet

Fullmäktige har rätt att fatta beslut när summan av antalet närvarande ledamöter överstiger
hälften av antalet platser.
§ 5.7

Talmanspresidiet

Talmanspresidiet utgörs av Talmannen och Fullmäktiges sekreterare.

§ 5.8

Förhandlingsledare

Fullmäktiges förhandlingar leds av Talmannen. Saknas talman utses mötesordförande av
fullmäktige.
§ 5.9

Sammanträden

Fullmäktige sammanträder minst en gång per kvartal inklusive vårfullmäktige som hålls i
april eller maj månad och höstfullmäktige som hålls senast i december månad.
Utöver ovan nämnda sammanträden ska ett valfullmäktige hållas senast i mars månad.
§ 5.10

Tidpunkt

Både Kårstyrelsen och Fullmäktige kan besluta när Fullmäktige ska sammanträda. Dock får
Fullmäktige inte kallas till sammanträde under tentamensperioder eller lov.
§ 5.11

Extra sammanträde

Fullmäktige ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
Inspektor begär det, eller om
b)
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
c)
1/3 av Fullmäktiges ledamöter skriftligen begär det, eller om
d)
50 medlemmar skriftligen begär det.
Mötet ska i så fall hållas inom 10 läsdagar efter Talmanspresidiet har fått begäran.
§ 5.12

Förberedelser

Talmanspresidiet ansvarar för att förbereda Fullmäktiges sammanträden.
§ 5.13

Kallelse

Talmannen kallar till Fullmäktiges sammanträde.
Kallelsen till Fullmäktiges sammanträde ska skickas till samtliga Fullmäktiges ledamöter
och de ständigt adjungerade. Kallelsen ska även publiceras på Teknologkårens hemsida.
Kallelsen ska skickas och publiceras senast tretton läsdagar före sammanträdet. Vid extra
sammanträden ska kallelsen skickas och publiceras senast fem läsdagar före sammanträdet.
§ 5.14

Ärenden

För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Fullmäktiges sammanträden ska det ha
inkommit till Talmanspresidiet senast tolv läsdagar före sammanträdet.
§ 5.15

Föredragningslista

Föredragningslista för Fullmäktiges sammanträde ska publiceras på Teknologkårens
hemsida och skickas till Fullmäktiges ledamöter samt de ständigt adjungerade.
Föredragsningslistan ska publiceras och skickas senast sju dagar, varav minst fyra läsdagar,
före sammanträdet.

§ 5.16

Handlingar

De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast sju dagar varav minst
fyra läsdagar före sammanträdet.
§ 5.17

Protokoll

Vid Fullmäktiges sammanträde ska det föras protokoll. Protokollen ska innehålla
anteckningar om
a)
vad alla ärenden handlar om,
b)
alla ställda yrkanden som inte blivit återtagna,
c)
beslut,
d)
protokollsanteckningar och reservationer, samt
d)
en förteckning över de som närvarat
Fullmäktigeprotokoll justeras av talmannen samt två fullmäktigeledamöter, som väljs av
Fullmäktige för varje sammanträde.
§ 5.18

Valfullmäktige

Vid valfullmäktige ska bara val av funktionärer förekomma. Inga andra ärenden får
förekomma.
§ 5.19

Höstfullmäktige

Vid höstfullmäktige ska följande ärenden förekomma:
a)
val av funktionärer,
c)
godkännande av verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret
för:
1)
Kårstyrelsen och de verkställande organ som svarar gentemot Kårstyrelsen
samt
2)
de av Fullmäktige inrättade redaktionella organen,
d)
godkännande av revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret,
e)
fråga om ansvarsfrihet för:
1)
Kårstyrelsen, samt
2)
de av Fullmäktige utsedda redaktörerna
§ 5.20

Delegation

Fullmäktige kan delegera till organ eller enskilda funktionärer inom Teknologkåren att ta
beslut i frågor för Fullmäktiges räkning. Beslut som tas inom ramen för delegation ska
protokollföras och stadfästas av Fullmäktige. Valärenden som står direkt under
Fullmäktiges ansvar får inte delegeras.
§ 5.21

Upphävande av sektionsbeslut

Fullmäktige kan upphäva ett beslut som är taget av en Sektion om
a) Lunds universitets styrelse anser att sektionsbeslutet uppenbart strider mot
Teknologkårens ändamålsparagraf, eller om
b) Fullmäktige anser att sektionsbeslutet uppenbart strider mot Teknologkårens
ändamålsparagraf eller Sektionens ändamålsparagraf.

§ 5.22

Upplösning

Fullmäktige kan, med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar,upplösa sig och besluta om
nyval. Om så sker ska valet genomföras senast 21 läsdagar efter att Fullmäktige har fattat
beslutet.
§ 5.23

Allmän omröstning i sakfråga

Fullmäktige kan med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar, besluta om allmän
omröstning i sakfråga. Om så sker skall omröstningen genomföras senast 21 läsdagar efter
beslutet.
§ 5.24

Beslutsredovisning

Protokollen från Fullmäktiges sammanträden ska läggas upp på Teknologkårens hemsida
efter att de har justerats. Talmanspresidiet ansvarar för att lägga upp protokollen på
hemsidan.

KAPITEL 6, Valnämnden
§ 6.1

Uppgift

Valnämndens uppgift är att utlysa, organisera och genomföra allmänna omröstningar och
val till Fullmäktige. Valnämnden ansvarar för att medlemmarna skall ges god information
om kandidaters åsikter.
Valnämnden svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt valnämnden.
Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för valnämndens uppgifter.
§ 6.2

Befogenhet

Valnämnden har endast rätt att fatta beslut i frågor som rör allmänna omröstningar eller
val till Fullmäktige.
§ 6.3

Sammansättning

Valnämnden består av Valnämndens ordförande, Inspektor, Talmannen, en ledamot från
varje Sektion utsedd av respektive Sektion samt erforderligt antal övriga ledamöter.
Nämnden utser inom sig en sekreterare.
Kårordförande, Informationsansvarig och revisorerna är ständigt adjungerade med
yttrande- och yrkanderätt i valnämnden.
§ 6.4

Mandatperiod

Valnämndens mandatperiod är från den 1 januari till den 31 december.

§ 6.5

Nämndens ledamöter

Ingen av ledamöterna får vara ledamot av Kårstyrelsen. Valnämndens sammansättning ska
meddelas till Kårstyrelsen senast den 30 november året innan respektive mandatperiod.
§ 6.6

Kallelse

Valnämndens ordförande kallar till Valnämndens sammanträden.
§ 6.7

Beslutsförhet

Valnämnden har rätt att fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Valnämnden har dock rätt att delegera beslut gällande
a)
fastställande av giltigheten för ett fyllnadsval, samt
b)
räkning av röster i samma fyllnadsval
till Valnämndens ordförande och Inspektor som måste ta gemensamt beslut i frågorna.
§ 6.8

Information

Valnämnden ansvarar för informationen om val till Fullmäktige.
§ 6.9

Rösträkning

Om ledamöter i Valnämnden själva ställer upp i Fullmäktigevalet ska dessa ledamöter hitta
rösträkningsersättare för rösträkningstillfället.

KAPITEL 7, Kårstyrelsen
§ 7.1

Uppgift

Kårstyrelsen ansvarar för att leda Teknologkåren.
§ 7.2

Befogenhet

Kårstyrelsen är Teknologkårens högsta verkställande organ med undantag för de ärenden
som står under de av Fullmäktige utsedda redaktörerna eller Valnämnden.
I ärenden som inte kan vänta, och som i dessa stadgar inte har getts till ett annan organ,
utövar Kårstyrelsen Fullmäktiges befogenheter. Sådana beslut ska protokollföras och
stadfästas av Fullmäktige.
§ 7.3

Sammansättning

Kårstyrelsen består av Kårordföranden, Kårstyrelsens ordförande samt sex övriga
ledamöter.
§ 7.4

Adjungeringar

Vid Kårstyrelsen sammanträdanden är följande ständigt adjungerade med yttrande- och
yrkanderätt:
a) Inspektor,
b) Proinspektor,
c) Presidieledamöterna,
d) Ordförande för verkställande organ under styrelsen,
e) Revisorerna samt
f) Revisorssuppleanterna
§ 7.5

Beslutsförhet

Kårstyrelsen har rätt att fatta beslut då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 7.6

Förhandlingsledare

Kårstyrelsens förhandlingar leds av Kårstyrelsens ordförande.
§ 7.7

Sammanträden

Kårstyrelsen sammanträder minst tre gånger per halvår. Kårstyrelsen beslutar själv när
Kårstyrelsen ska sammanträda.
§ 7.8

Extra sammanträde

Kårstyrelsen ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
Inspektor begär det, eller om
b)
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
c)
någon ledamot begär det.
Mötet ska i så fall hållas inom tio läsdagar eller arton dagar efter Kårstyrelsens ordförande
har fått begäran.
§ 7.9

Kallelse

Kårstyrelsens ordförande kallar till Kårstyrelsens sammanträde.
Kallelse ska skickas till ledamöterna och de ständigt adjungerade, senast sju läsdagar eller
fjorton dagar före sammanträdet.

§ 7.10

Ärenden

För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Kårstyrelsens sammanträden ska det ha
inkommit till Kårstyrelsens ordförande senast fyra läsdagar eller tolv dagar före
sammanträdet.
§ 7.11

Föredragningslista

Föredragningslista ska läggas upp på Teknologkårens hemsida och skickas till Kårstyrelsens
ledamöter samt de ständigt adjungerade senast tre läsdagar eller tio dagar före
sammanträdet.
§ 7.12

Handlingar

De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast tre läsdagar eller tio
dagar före sammanträdet.
§ 7.13

Ansvar

Kårstyrelsen är ansvarig inför Fullmäktige för sin verksamhet.
§ 7.14

Protokoll

Vid Kårstyrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska innehålla
anteckningar om
a)
beslut,
b)
reservationer, samt
c)
en förteckning över de som närvarat
Kårstyrelseprotokoll justeras av Kårstyrelsens ordförande samt en styrelseledamot, som
väljs av styrelsen för varje sammanträde.
§ 7.15

Beslutsredovisning

Protokollen från Kårstyrelsens sammanträden ska läggas upp på Teknologkårens hemsida
efter att de har justerats. Kårstyrelsens ordförande ansvarar för att lägga upp protokollen
på hemsidan.
§ 7.16

Redovisning

Kårstyrelsen ansvarar för att Teknologkårens redovisning sköts i enlighet med
myndigheters krav och god redovisningssed.
§ 7.17

Teknologkårens firma

Teknologkårens firma tecknas av Kårstyrelsen eller Kårordförande och Generalsekreterare
i förening.
§ 7.18

Attesträtt

Kårstyrelsen ansvarar för attestering. Kårstyrelsen kan besluta att ge funktionär attesträtt
för en del av Teknologkårens verksamhet.

KAPITEL 8, Revisorer
§ 8.1

Uppgift

Teknologkårens revisorer har till uppgift att granska räkenskaper och förvaltning för
Teknologkåren.
§ 8.2

Sammansättning

Det ska finnas tre revisorer; en av svensk handelskammare auktoriserad revisor samt två
övriga revisorer och deras suppleanter.
Revisorerna och deras suppleanter väljs av Fullmäktige. Auktoriserad revisor nomineras i
samråd med avgående revisorer. Vid icke auktoriserad revisors frånfälle så ersätts denne av
en revisorssuppleant i den ordning suppleanterna har blivit valda.
§ 8.3

Krav

Revisorerna får inte ha andra uppdrag inom Teknologkåren.
Revisorerna och Revisorssuppleanterna ska vara myndiga.
§ 8.4

Skyldigheter

De av Fullmäktige valda revisorerna är skyldiga:
att
fortlöpande granska Teknologkårens förvaltning och verksamheter,
att
till Fullmäktige och Kårstyrelsen lämna in förslag till erforderliga ändringar
av gällande styrdokument och avtal, samt
att
senast två veckor innan höstfullmäktige nästkommande år lämna in en
revisionsberättelse till Fullmäktige.
§ 8.5

Rättigheter

Revisorerna har rätt:
att
när de vill ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar,
att
begära och få upplysningar rörande verksamhet och förvaltning,
att
övervara samtliga Teknologkårens organs sammanträden, förutom
Valberedningens, med yttrande- och yrkanderätt, samt
att
när de anser det nödvändigt kalla in Teknologkårens organ.

KAPITEL 9, Inspektor och Proinspektor
§ 9.1

Uppgift

Inspektor och Proinspektor har till uppgift att stödja Teknologkårens verksamhet genom
sin kunskap och ska ägna uppmärksamhet åt och stödja Teknologkårens verksamhet samt
vad därmed äger sammanhang.
§ 9.2

Val

Inspektor och Proinspektor väljs av Fullmäktige för en tid av två kalenderår.
Inspektor väljs bland LTHs lärare och kan bara omväljas en gång.
Proinspektor väljs från näringslivet och kan bara omväljas en gång.
§ 9.3

Frånfälle

Vid Inspektors eller Proinspektors frånfälle väljs ersättare för återstoden av mandattiden.
§ 9.4

Skyldigheter

Inspektor och Proinspektor är skyldiga att hålla sig informerade om Teknologkårens
verksamheter.
Utöver detta är Inspektor skyldig:
att
övervaka valprocedurerna vid val till Fullmäktige, samt
att
förvalta Teknologkårens tillgångar på stadgat sätt vid upplösning av
Teknologkåren.
§ 9.5

Rättigheter

Inspektor och Proinspektor har rätt:
att
närvara vid samtliga Teknologkårens organs sammanträden med yttrandeoch yrkanderätt,
att
få samtliga handlingar rörande Fullmäktiges, Kårstyrelsens och övriga
sammanräden inom Teknologkåren,
att
ta del av Teknologkårens protokoll och övriga handlingar samt att i övrigt
bli informerad om Teknologkårens verksamhet, samt
att
få de publikationer som är utgivna av Teknologkåren.

KAPITEL 10, Sektionerna
§ 10.1

Definition

Sektionerna är verkställande organ inom Teknologkåren. Teknologkårens medlemmar är
fördelade på elva Sektioner,
F-sektionen inom TLTH, F-sektionen;
E-sektionen inom TLTH, E-sektionen;
Sektionen för Maskinteknik inom TLTH, M-sektionen;
Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen;
Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom TLTH, A-sektionen;
Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH, K-sektionen;
Datatekniksektionen inom TLTH, D-sektionen;
Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen;
Ingenjörssektionen inom TLTH, ING-sektionen;
Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen, samt
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen
§ 10.2

Ändamål

Sektion har som ändamål att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar, att främja
deras studier, och att tillvarata deras gemensamma intressen samt vad därmed äger
sammanhang.
§ 10.3

Befogenhet

Sektion får fatta beslut om:
a)
frågor som rör den egna verksamheten, samt
b)
frågor som endast rör de egna medlemmarna.
Frågor som berör Teknologkåren som helhet ska överlämnas till Kårstyrelsen.
I frågor som berör flera Sektioner ska dessa Sektioner samverka innan beslut fattas.
§ 10.4

Sektionernas organisation

Sektions verksamhet bedrivs genom:
a)
Sektionsmötet,
b)
Sektionsstyrelsen,
c)
Sektionsstudierådet
d)
funktionärer, samt
e)
övriga organ som respektive Sektion anser lämpliga att inrätta.
§ 10.5

Sektionsmötet

Sektionsmötet är Sektionens högsta beslutande organ där samtliga av Sektionens
medlemmar har rösträtt.
§ 10.6

Sammanträde

Sektionerna ska under verksamhetsåret hållas minst två Sektionsmöten; ett under våren
samt ett under hösten. Undantaget är Dokt-sektionen där det under verksamhetsåret ska
hållas minst ett sammanträde.

§ 10.7

Utlysande

Mötet ska utlysas tydligt och tillgängligt för alla Sektionens medlemmar minst sju läsdagar
före sammanträdet. Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för behörig utlysning av mötet. I
så fall gäller sektionsstadgarna. Om mötet inte utlysts på ett behörigt sätt får det inte fatta
beslut.
§ 10.8

Beslutsförhet

Sektionsmötet får fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade är större än än
femton.
Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för beslutsförhet. I så fall gäller sektionsstadgarna.
§ 10.9

Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen är Sektionens högst verkställande organ i frågor som inte är ålagda
Sektionsstudieråden. Sektionsstadgarna får stadga att Sektionsstyrelsen är högsta
verkställande organ i alla frågor. I så fall gäller sektionsstadgarna.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive Sektions
stadgar.
§ 10.10

Sektionsstudierådet

Sektionsstudierådet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas intressen i frågor
som berör studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang. Frågor inom detta
område ska handläggas av Sektionsstudierådet.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive Sektions
stadgar.
§ 10.11

Funktionärer

Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion, utom rent
utbildningsspecifika sådana.
§ 10.12

Verksamhetsår

Sektions verksamhetsår är kalenderår, om inte annat anges i sektionsstadgarna.
§ 10.13

Stadgar

Sektion ska ha av Fullmäktige stadfästa stadgar vilka ska innehålla övriga bestämmelser
rörande Sektionens organ.
Fullmäktige får delegera till Kårstyrelsen att då det är lämpligt godkänna ändringar i
Sektions stadga.
Sektionens stadgar står under Teknologkårens styrdokument. Sektionen ska verka för att
dess stadgar inte står i strid med Teknologkårens styrdokument.
§ 10.14

Firmateckning

Sektions firma tecknas enligt respektive Sektions stadgar.
§ 10.15

Ansvar

Sektion ansvarar inför Fullmäktige för sin verksamhet.

Demokrati

KAPITEL 11, Förhandlingsordning
§ 11.1

Röstning

Vid röstning får inte fullmakt användas. Vid sammanträde med Teknologkårens olika
organ har varje röstberättigad en röst. Röstberättigade är närvarande ledamöter och
närvarande suppleanter som är där i frånvarande ledamots ställe.
Röstberättigad måste vara närvarande när röstlängden justeras. Röstlängden justeras i
samband med omröstning samt då någon röstberättigad begär det. Beslut om att anse
röstlängden justerad tas efter upprop av de röstberättigade.
§ 11.2

Adjungering

Utöver röstberättigad får ständigt, eller för vissa frågor, tillfälligt adjungerade närvara med
yttrande- och yrkanderätt.
§ 11.3

Lyckta dörrar

Teknologkårens organ kan besluta att förhandlingar ska föras bakom lyckta dörrar, vilket
innebär att inga utöver mötets röstberättigade och för ärendet särskilt adjungerade får
närvara vid ärendets behandling.
§ 11.4

Föredragningslista

Vid sammanträde med Fullmäktige och Kårstyrelsen får endast de ärenden som angetts på
föredragningslistan tas upp för beslut eller sådant som har en nära anknytning till ett
ärende på föredragningslistan.
Föredragningslista får endast ändras under sammanträdet om alla röstberättigade är eniga
om det. I övriga frågor får det endast förekomma diskussion och beslut om
rekommendationer.
§ 11.6

Misstroendevotum

Den som vill ställa ett misstroendevotum mot en av Fullmäktige vald person ska lämna in
det skriftligen till Talmanspresidiet inom ordinarie tidsfrist för möteshandlingar.
Kårstyrelsen ska ges tillfälle att ge ett yttrande över misstroendevotumet till sammanträdet.
Om Fullmäktige bifaller yrkandet om misstroende entledigas personen från sitt uppdrag.
§ 11.7

Interpellation

Den som önskar en överläggning av en åtgärd eller en försummelse som en funktionär
eller annan som har uppdrag på Teknologkåren har gjort och som vill ha en förklaring av
detta kan göra en interpellation.
Interpellationen ska delges Talmanspresidiet och den som interpellationen är riktad till
senast fem läsdagar innan sammanträdet. Svaret på interpellationen ska ges vid
sammanträdet. Det kan vara skriftligt om den interpellerade så önskar. Den som på grund
av interpellationssvaret vill yrka på uttalande eller åtgärd kan i vanlig ordning väcka förslag.

§ 11.8

Mötesordförandens rätt

Om mötesordförande finner att någon talare, efter tillsägelse, fortfarande missbrukar sin
yttranderätt så får mötesordförande ta ifrån talaren ordet. Om det uppstår oordning som
mötesordförande inte anser att denne kan avstyra så får mötesordförande ajournera mötet.
§ 11.9

Ordningsfråga

Ett yrkande som inte berör sakfrågan i ärendet utan endast sammanträdes- och
beslutsordning tas upp för beslut direkt och avbryter överläggningarna om sakfrågan.
Sådana yrkanden är yrkande på ajournering av sammanträde, yrkande på bordläggning,
remiss eller återremiss av ärende, yrkande om voteringsordning eller annan ordningsfråga.
§ 11.10

Streck

Om det beslutas att sätta streck så ska ställda yrkanden läsas upp och därefter ska den som
vill ställa ytterligare yrkanden ges tid att göra det. Efter att yrkandelängden har justeras så
får inte fler yrkanden ställas och ställda yrkanden får bara tas tillbaka om alla
röstberättigade är eniga om det.
Efter att yrkandelängden har justerats ska de som så önskar anmäla sig till talarlistan och
därefter justeras den. Varje talare får endast vara med på talarlistan en gång. Replik men
inte kontrareplik får godkännas trots att streck satts. Görs det val med två omröstningar
ska mötesordförande förklara ordet fritt före den andra omröstningen.
§ 11.11

Acklamation

Beslut fattas genom acklamation om inte votering har begärts. Vid personval då det finns
fler kandidater till samma post fattas beslutet alltid genom votering.
Då beslut ska fattas med acklamation ska mötesordförande lyfta vart och ett av de liggande
förslagen i den ordning hen finner lämpligt. När mötesordförande har gått igenom
förslagen ska denne förklara att ett av förslagen är besvarat med ja. Om så önskas, kan
votering begäras innan ordföranden låter klubban falla.
§ 11.12

Votering

Vid votering genomförs rösträkning, och röstsiffrorna antecknas i protokollet. Vid
personval antecknas endast röstsiffrorna i protokollet om det begärs. Votering ska vara
sluten vid personval. I alla andra fall ska det vara öppen votering.
Sluten votering sker genom upprop enligt röstlängden och med röstsedlar. Öppen votering
sker med handuppräckning. Om det begärs ska det vid öppen votering föras röstprotokoll
över hur var och en har röstat. Votering med röstprotokoll sker med upprop enligt
röstlängden och den uppropade meddelar då sin åsikt i omröstningen. Röstprotokoll
antecknas i protokollet.

§ 11.13

Propositionsordning

Vid votering ska avslag vara huvudförslag i slutvotering. Mot detta ska ställas ett
huvudyrkande som utses genom beslut före slutvotering.
Vid kontrapropositionsvoteringen lägger mötesordföranden förslag på de yrkanden som är
motstridiga. Det yrkande som mötesordföranden ansett fått majoritetens stöd blir
huvudyrkandet. Om votering begärs ska sedan en kontraproposition röstas fram bland de
övriga förslagen som sedan ställs mot huvudyrkandet.
Tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden behandlas innan andra yrkanden.
§ 11.14

Beslut

Beslut fattas, om inte annat har stadgats, med enkel majoritet bland de röstande. Det
innebär att det förslag som får flest röster vinner omröstningen. Om rösterna är lika
fördelade har mötesordförande utslagsrösten. Detta gäller däremot inte i Fullmäktige eller i
personfrågor där lotten istället avgör. Ogiltiga röstsedlar ses som inte avgivna.
Där dessa stadgar kräver kvalificerad majoritet menas, om inte annat stadgas, att förslaget
ska ha fått minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
§ 11.15

Val

Vid personval med sluten votering är den person vald som har fått flest röster, om dennes
namn finns på minst hälften av de avgivna röstsedlarna. Om inte tillräckligt många som ska
väljas har fått hälften av de avgivna rösterna så genomförs en andra valomgång mellan de
som fått de högsta rösttalen utan att bli valda. I den andra valomgången ingår upp till
dubbelt så många kandidater som det återstår att välja. Vid denna omröstning är den
person som fått flest röster vald.
Om antalet föreslagna personer inte överstiger antalet lediga platser görs det endast en
omröstning där platserna tillsätts med enkel majoritet. Om endast två personer är
föreslagna för ett uppdrag görs endast en omröstning där den som fått flest röster är vald.
Om rösterna vid en omröstning är lika fördelade avgör lotten.
11.16

Röstsedel

Om en röstsedel har färre personer än vad som ska väljas ska den inte kasseras. Om en
röstsedel har fler personer än vad som ska väljas betraktas röstsedeln som ogiltig. Har
röstsedeln namn som inte tydligt anger vem som menas betraktas detta namn som
obefintligt. Om röstsedeln har ett namn på en person som inte är nominerad ses detta
namn som obefintligt.
§ 11.17

Deltagande i beslut

Ingen får delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd som denne är ansvarig för, eller i beslut
där denne kan ha personligt ekonomiskt intresse.
§ 11.18

Reservation

En röstberättigad som inte instämt i beslut där denne varit närvarande har rätt att få detta
antecknat om denne anmäler detta vid sammanträdet. Den som inte varit närvarandet vid
fattandet av ett visst beslut har rätt att reservera sig till protokollet senast vid nästa
sammanträde.
Ledamot eller röstberättigad suppleant har inget ansvar för beslut som denne reserverat sig
emot.
Reservationen kan anmälas utan motivering eller kan ges med motivering där reservanten
anger vad denne reserverat sig emot och, i förekommande fall, vad denne reserverat sig till
förmån för.
§ 11.19

Ajournering

Vid beslut om ajournering görs ett avbrott i förhandlingarna. Beslut om ajournering
innehåller beslut om tidpunkt för när förhandlingarna ska återupptas.
§ 11.20

Remiss

Vid beslut om remiss överlämnas ärendet till någon för ytterligare beredning. Återremiss
innebär att ärendet överlämnas till det organ som berett ärendet för ytterligare beredning.
Remitterad fråga ska om inte annat beslutas tas upp på föredragningslistan till nästa
sammanträde.
§ 11.21

Sakyrkande

Sakyrkande är yrkande som berör ärendet i sak. Sak¬yrkande kan inne¬bära att man stöder
det ursprungliga yrkandet eller avslag på det samma. Utöver det kan ett nytt yrkande
lämnas vilket innebär att ett förslag som är motstridigt det ursprungliga yrkandet stöds. Det
kan också lämnas ett tilläggsyrkande vilket innebär ett förslag på tillägg till tidigare yrkande.
Slutligen kan det också lämnas ändringsyrkande vilket innebär förslag på en ändring av
tidigare yrkande.
Yrkandelängden justeras innan beslut fattas.
§ 11.22

Per capsulam

Beslut kan fattas som per capsulam-beslut. Per capsulam-beslut innebär att ett färdigt
protokoll med önskat beslut ges till alla ledamöter för underskrift samt de ständigt
adjungerade för kännedom. Med protokollet följer ett meddelande om hur och när
ledamot senast kan motsätta sig beslutet. Om någon i enlighet med detta motsätter sig
beslutet anses det inte vara fattat.
§ 11.23

Protokollsanteckning

Den som vid sammanträdet gör en anmälan om protokollsanteckning har rätt att få
yttrandet nerskrivet i protokollet. Protokollsanteckning ska vara skriftlig och inlämnas
inom 24 timmar.
§ 11.24

Justering

Protokoll ska färdigställas och justeras inom två veckor från respektive sammanträde.
Protokoll signeras av mötessekreteraren som inte får vara justeringsperson.
Protokoll justeras av sammanträdets ordförande.

KAPITEL 12, Val till Fullmäktige
§ 12.1

Valsätt

Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna, slutna, direkta val i en gemensam valkrets.
§ 12.2

Rösträtt

Rösträtt har varje medlem som vid dagen för upprättande av röstlängden uppfyller kravet
för ordinarie medlem. Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
Välnämndens ordförande ska senast en månad före valet hålls fastställa datum för
upprättande av röstlängd via ett protokollfört meddelande. Alternativt om det är mindre än
31 dagar till valet ska detsamma göras senast två dagar efter Kårstyrelsens beslut om
valperiod.
§ 12.3

Valbarhet

Valbar i val till Fullmäktige är varje medlem som.
a)
vid dagen före upprättande av röstlängd kan visa giltig legitimation samt
uppfyller kravet för ordinarie medlem, samt
b)
förklarat sig villig att ställa upp i valet till Fullmäktige.
§ 12.4

Nominering

Val av Fullmäktigeledamot förbereds av Valnämnden. Fri kandidatnominering får ske fram
till en vecka före första valdag då sådan nominering skriftligen ska delges Valnämnden.
Namnen på samtliga enligt ovan anmälda och valbara kandidater offentliggörs av
Valnämnden under sista nomineringsdagen.
§ 12.5

Valtillfälle

Vallokal, eller motsvarande, ska minst hållas öppen under rasterna mellan 9.00 och 16.15,
under två på varandra följande läsdagar.
Fullmäktige får ge ytterligare anvisningar om röstning.
§ 12.6

Röstsedel

Endast Valnämndens utgivna röstsedlar får användas.
Samtliga av Valnämndens utgivna röstsedlar som har inkommit i tid och godkända
kandidaturer ska upptas. På röstsedeln ska endast kandidaternas namn, Sektion och
inskrivningsår anges samt övrig erforderlig information som till exempel Valnämndens
tilldelade kandidatbeteckningar. En röstsedel ska, i möjligaste mån, ha en individuellt
slumpmässig ordning på kandidaterna.
Kandidaterna på röstsedeln ska rangordnas av den röstande.
Om rangordning inte har gjorts ska röstsedeln vid rösträkningen upptas som en blank röst.
Om flera kandidater i rangordning har getts samma prioritet av den röstande ska rösten
förklaras som ogiltig.

§ 12.7

Valda ledamöter

Rösträkningen sker i två omgångar. Först väljs garantimandaten och därefter sker valet av
de resterande ledamöterna.
Varje Sektion har ett garantimandat. Dessa tillsätts först i de fall Sektionen har minst en
kandidat. Om det inte finns en kandidat från Sektionen så tillsätts mandatet i det allmänna
valet. Valet av en ledamot sker genom att man räknar endast de röster som har lagts på
kandidater från en Sektion, enligt samma system som nedan. De som är valda till ett
garantimandat tas inte hänsyn till under resterande del av valförfarandet.
Rösträkningen genomförs i iterationer. Rösträkningssystemet baseras på Single
Transferable Vote enligt Wrightsystemet. En iteration sker i följande steg:
Definitioner:
1.
Räkna ut antalet röster som behövs för att bli vald. Detta sker genom
kvoten ((antalet avgivna röster / (antalet mandat +1)) +1). Kandidat anses vald om den
fått lika med eller mer röster än kvoten.
2.
Kontrollera ifall alla platser blir tillsatta genom att addera ihop antalet
förstahandsröster.
3.
Ifall alla platser inte blir tillsatta och en kandidat får fler förstahandsröster
än vad som krävs för att bli vald så fördelas de överskjutande rösterna jämnt till respektive
valsedels nästa kandidat. Detta steg upprepas så länge någon kandidat har fler röster än vad
som krävs för att bli vald.
4.
Ifall alla platser fortfarande inte blir fyllda stryks den kandidat med minst
antal röster och nästa iteration påbörjas. Undantaget ifall antalet återstående kandidater
uppgår till antalet platser, i så fall avslutas iterationen och de återstående kandidaterna blir
valda.
§ 12.8

Valda suppleanter

Av de kandidater som inte blir valda ska de tio sist strukna bli rangordnade suppleanter.
§ 12.9

Lika röstetal

Vid lika röstetal för två eller flera kandidater avgör lotten deras inbördes ordning.
§ 12.10

Avsägelse

Avsägelse från Fullmäktigeledamot ska ställas inför prövning i Fullmäktige. Om
Fullmäktige då bifaller avsägelseansökan ska nästa suppleant i turordning tillfrågas. Om
suppleant tackar ja tar denne plats som ordinarie ledamot men om suppleanten tackar nej
gäller det som en avsägelse från posten som suppleant. Om inga suppleanter kvarstår ska
platsen ledigförklaras och därefter kan begäran om fyllnadsval beaktas.
§ 12.11

Ordinarie val

Ordinarie val till Fullmäktige genomföras senast den 30:e november, och utlyses senast 21
läsdagar före första valdagen. Datum för ordinarie val fastställs av Kårstyrelsen senast den
30:e september.

§ 12.12

Nyval

Nyval av Fullmäktige kan utlysas:
a)
genom beslut med en kvalificerad majoritet på tre fjärdedelar av
Fullmäktige, eller
b)
genom att trehundra medlemmar kräver det skriftligen.
I båda fallen ska valen hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna fastställs av
Talmanspresidiet.
§ 12.13

Fyllnadsval

Om plats ledigförklarats får fyllnadsval anordnas. Fyllnadsval av representanter kan utlysas:
a)
genom att minst etthundra medlemmar kräver det skriftligen..
b)
genom beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige.
Om antalet valda Fullmäktigeledamöter är så pass litet att Fullmäktige inte är
beslutsmässigt får fyllnadsval utlysas genom beslut av Kårstyrelsen.
I samtliga fall ska valet hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna fastställs av
Valnämnden i samråd med Kårordförande.
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Kapitel 1, Fullmäktige
Fullmäktiges uppgift är att fastställa mål samt övergripande riktlinjer och strategier för
verksamheten. Detta görs genom stadgar, reglemente, åsiktsprogram, policyer samt verksamhetsplan
och budget. Därutöver väljer Fullmäktige den verkställande ledningen för Teknologkåren samt
funktionärer.
Fullmäktiges styrmedel är verksamhetsplanen och budgeten som syftar till att ge funktionärerna
ledning om vad som (utöver det som framgår av stadgar och reglemente) ska göras och prioriteras
under nästföljande verksamhetsår.
Det åligger Fullmäktige


att behandla inkomna motioner,



att vid lämpligt tillfälle nominera studentrepresentanter i för medlemmarna viktiga
organ,



att vid lämpligt tillfälle besluta om ärenden rörande Teknologkårens bolag,



att inrätta arbetsgrupper för särskilda ärenden,



att stadfästa Sektions stadga, samt



att i övrigt besluta i alla frågor som rör Teknologkåren som inte är något annat organs
ansvar inom Teknologkåren.

Fullmäktige har till uppgift att välja funktionärer. Fullmäktige har även rätt att entlediga
funktionärer från deras uppdrag.
Funktionärer som väljs vid valfullmäktige har mandatperioden 1 juli till 30 juni nästföljande år,
om inget annat anges. Funktionärer som väljs vid höstfullmäktige har mandatperioden 1
januari till 31 december, om inget annat anges.
Val som faller inom Fullmäktiges ansvar får inte delegeras.
Siffra inom parentes efter en post anger rekommenderat antal personer att väljas att inneha
denna post. Om siffra saknas ska erforderligt antal personer väljas. (o) anger ordinarie, (s)
anger suppeleant.
Det åligger Fullmäktige;
att vid valfullmäktige välja följande poster:


Kårordförande ........................................................................................... (1)



Vice Kårordförande för utbildningsfrågor ............................................. (1)



Vice Kårordförande för studiesociala frågor ......................................... (1)



Generalsekreterare ..................................................................................... (1)



Pedell ............................................................................................................ (1)



Näringslivsansvarig..................................................................................... (1)



Kårstyrelsens ordförande .......................................................................... (1)



ledamot i Kårstyrelsen .............................................................................. (6)



Pålsjö Ängsblads redaktör ........................................................................ (1)



Sakrevisor..................................................................................................... (2)



Sakrevisorssuppleant .................................................................................. (2)



Arkivutskottets ordförande....................................................................... (1)



Tackmästeriutskottets ordförande ........................................................... (1)



Utbildningsutskottets ordförande ............................................................ (1)



ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse ....................................... (3o, 3s)

Det åligger Fullmäktige;
att vid höstfullmäktige välja följande poster:


Projektledare ARKAD .............................................................................. (1)



Informationsansvarig ................................................................................. (1)



Vice Kårordförande för internationella frågor ...................................... (1)



Aktivitetssamordnare ................................................................................. (1)



Nollegeneral ................................................................................................ (1)



Talman.......................................................................................................... (1)



Fullmäktiges sekreterare ............................................................................ (1)



Valberedningens ordförande .................................................................... (1)



ledamot i Valberedningen ......................................................................... (4)



Valnämndens ordförande.......................................................................... (1)



ledamot i Rekryteringsnämnden .............................................................. (2o, 2s)



ledamot i Karriärnämnden ........................................................................ (2o, 2s)



ledamot i Valnämnden

Det åligger Fullmäktige;
att vid lämplig tidpunkt välja


ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige



Inspektor .................................................................................................. (1)



Proinspektor ............................................................................................. (1)

att vid vårens första möte välja följande poster:


BEST-ordförande ....................................................................................... (1)

att under valfullmäktige året före jubileumsår välja


Jubileumsgeneral ......................................................................................... (1)

Fullmäktigeledamot ansvarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt
ledamoten. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för fullmäktigeledamotens uppgifter.
Det åligger fullmäktigeledamot


att närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten och konferenser,



att hålla sig väl informerad om de frågor som ska behandlas av Fullmäktige,



att aktivt deltaga i de arbetsgrupper som Fullmäktige inrättar för olika ärenden, samt



att informera sin sektion om arbetet i Fullmäktige.

Om ordinarie ledamot avsäger sig sitt uppdrag har Fullmäktigesuppleant möjlighet att, i
turordning, fylla den avgående ordinarie ledamotens plats. Fullmäktigesuppleanterna
uppmanas att delta i Fullmäktiges möten och andra aktiviteter som anordnas för eller av
Fullmäktige.
Det åligger Fullmäktigesuppleant:


att hålla sig informerad om de frågor som behandlas av Fullmäktige.

Fullmäktiges sekreterare ansvarar för att föra protokoll vid Fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges sekreterare ansvarar även för att Fullmäktiges röstlängd hålls aktuell, för att föra
statistik över närvaron vid Fullmäktige och att statistiken publiceras en gång per läsperiod i
Teknologkårens nyhetsbrev. Vidare ansvarar Fullmäktiges sekreterare för att bordlagda frågor,
frågor som bara lästs en gång samt övriga intermöteskomihåg inte glöms bort.
Talmannen ansvarar för att kontakta den ledamot som inte närvarar vid sammanträden och
inte har anmält frånvaro för att undersöka om ledamoten vill avsäga sig sitt uppdrag.
Om en ledamot i Fullmäktige avsäger sig sitt uppdrag ansvarar Talmannen för att fråga den
Fullmäktigesuppleant som står först i tur om denna vill fylla den avgående ledamotens plats.
Talmannen ansvarar för att upprepa frågan tills dess att en suppleant tackar ja eller tills det inte
finns fler suppleanter.
Om en suppleant tackar ja ansvarar Talmannen för att informera suppleanten om vad som
åligger en Fullmäktigeledamot och vad som diskuterats i Fullmäktige tidigare under året.
Talmannen ansvarar även för att en tillträdande suppleant får tillgång till det som behövs för
arbetet i Fullmäktige och att listor över nuvarande Fullmäktigeledamöter uppdateras.

Kapitel 2, Kårstyrelsen
Kårstyrelsen ansvarar för att konkretisera Fullmäktiges beslut och verkställa dessa. Särskilt ska
Kårstyrelsen närmare konkretisera och verkställa verksamhetsplan och rambudget. Kårstyrelsen är
även ytterst anvarig för den löpande verksamheten. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för
funktionärens uppgifter.
Det åligger Kårstyrelsen


att bereda ärenden som ska behandlas av Fullmäktige,



att bereda ärenden där Kårordförande finner så lämpligt



attbereda ärenden om Fullmäktige eller ledamot av Kårstyrelsen begär det,



att verkställa Fullmäktiges beslut om inget annat har beslutats,



att ge förslag på medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår till vårfullmäktige,



att ge förslag på Teknologkårens rambudget för nästkommande verksamhetsår till
vårfullmäktige,



att göra en löpande översyn av samtliga gällande styrdokument och genomföra
åtgärder för att justera styrdokumenten om det skulle krävas,



att senast den 1 oktober till Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll,
resultat- och balansräkning samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av,



att till höstfullmäktige överlämna Teknologkårens verksamhetsberättelse för sistflutna
verksamhetsår,



att besluta om löneinivå, anställningens omfattning och anställningsperiod vid varje
anställningstillfälle och förhandlingstillfälle för tjänstemännen,



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



att stadfästa Utskottens funktionärer,



att tillsammans med Utbildningsutskottet utse de studentrepresentanter i organ inom
Lunds universitet som inte faller under Fullmäktiges ansvar att välja, samt



att besluta om nya Samarbetsföreningar.

Kårstyrelsens ledamöter ansvarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i
förekommande fall Fullmäktige ålagt ledamoten. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar
för ledamotens uppgifter.
Det åligger Kårstyrelseledamot


att närvara vid och aktivt deltaga i Kårstyrelsens möten,



att närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten,



att senast 1 juli påföljande verksamhetsår till Kårstyrelsen inlämna
verksamhetsberättelse, samt



att hålla god kontakt med medlemmarna.

Styreleordförande innehar samma ansvar som en styrelseledamot. Utöver detta ska
Kårstyrelsens ordförande leda och övervaka styrelsens arbete. Kårordförande får inte vara
Kårstyrelsens ordförande.

Om det inte kan vänta till nästkommande sammanträde med Fullmäktige har Kårstyrelsen rätt
att tillförordna personer till sådana poster som Fullmäktige inte får delegera valet av. Ett
tillförordnande ska protokollföras och gäller till nästkommande Fullmäktigesammanträde då
ett val ska hållas till den tillförordnade funktionärsposten.

Kapitel 3, Funktionärer
Funktionär är den som av någon av Teknologkårens organ har valts att ha en befattning, samt
Fullmäktiges ledamöter. Detta inkluderar Fullmäktiges suppleanter och studentrepresentanter.
Funktionär svarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i förekommande fall
Fullmäktige ålagt funktionären. Mandatperioden för Teknologkårens funktionärer är från den 1 juli
till den 30 juni om inte annat beslutas.
Det åligger samtliga funktionärer


Att kontinuerligt följa, utvärdera och föreslå önskvärda förändringar inom angelägna
områden av Teknologkårens verksamhet,



att följa Teknologkårens styrdokument,



att göra en bra överlämning till sin efterträdare,



att överlämna lämpligt material till arkivarie, samt



att övrigt verka för Teknologkårens bästa.

Kapitel 4, Presidiet
Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt
utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet samt informera funktionärerna om Fullmäktiges
och Kårstyrelsens beslut, särskilt rörande stadgar och reglemente.
I ärenden som inte kan vänta utövar Presidiet Kårstyrelsens befogenheter. Sådana beslut skall
protokollföras och stadfästas av Kårstyrelsen.
Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig
kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande har
arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer.
Kårordförande är ansvarig utgivare för Kårnytt.
I ärenden som inte kan vänta utövar Kårordföranden Presidiets befogenheter. Sådana beslut
skall protokollföras och stadfästas av Kårstyrelsen.
Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi. Detta
innefattar löpande ekonomisk uppföljning, förvaltning av Teknologkårens tillgångar,
uppföljning och förhandling av avtal samt relaterade frågor.
Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal, om ej lämpligare funktionär finns.
Generalsekreteraren ansvarar också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i
deras arbete.
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samordnar och leder Teknologkårens
påverkansarbete i utbildningsfrågor.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Teknologkårens
påverkansarbete i studiesociala frågor. Vice Kårordförande för studiesociala frågor är även
Diskrimineringsombud.
Vice Kårordförande för internationella frågor samordnar och leder Teknologkårens arbete för
internationalisering, samt samarbetar med LTH för ökad internationalisering.
Projektledare ARKAD ansvarar för att planera, arrangera och utvärdera Teknologkårens
arbetsmarknadsdagar ARKAD.
Näringslivsansvarig ansvarar för Teknologkårens löpande näringslivsverksamhet. Detta
innebär såväl arbetsmarknadsevenemang, som sponsring och donationer till Teknologkåren.
Näringslivsansvaring är även, tillsammans med aktivitetssamordnare, ansvarig för
Teknologkårens alumniverksamhet.
Informationsansvarig ansvarar för Teknologkårens marknadsföring, profilering, och
informationsspridning. Informationsansvarig leder och organiserar Informationsutskottet, och
har huvudansvar för Teknologkårens hemsida och Kårnytt.
Informationsansvarig är redaktör för Kårnytt. Kårnytt ska informera medlemmarna om
Teknologkårens löpande verksamhet samt vad därmed äger sammanhang.
Aktivitetssamordnare är ansvarig för att samordna och utveckla Tekonologkårens sociala
verksamhet samt att administrera festverksamhet i Kårhuset.

Pedellen ansvarar för Teknologkårens lokalförsörjning. Dels genom förvaltning av Kårhuset
och Lophtet, och dels genom kontakt med fakulteten. Pedellen ansvarar för drift och
utveckling av intern och extern uthyrningsverksamhet i Kårhuset och på Lophtet samt
Teknologkårens teknik.

Kapitel 5, Utskotten
Utskott svarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i förekommande fall
Fullmäktige ålagt utskottet. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för utskottens uppgifter.
Kårordförande och Revisorerna är ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt i utskott.
Det åligger utskotten:















att inom sig utse utskottets vice ordförande,
att avge yttrande över frågor, som remitterats från Kårstyrelsen,
att i god tid före kårstyrelsesammanträde avlämna skriftligt svar i fråga som utskottet har berett,
att så fort verksamheten tillåter verkställa beslut som Kårstyrelsen och i förekommande fall
Fullmäktige fattat som rör utskottet,
att informera medlemmarna om sin verksamhet,
att lämna in ett förslag till budget för respektive utskott till Kårstyrelsen,
att överlämna lämpligt material till arkivarie, samt
att före 1 juli påföljande verksamhetsår till Kårstyrelsen inlämna verksamhetsberättelse.
Det åligger utskottsordförande
att leda och fördela arbetet inom utskottet,
att sammankalla utskottet, minst två gånger per termin (för Utbildningsutskottet en gång per termin),
att lämna förslag på ledamöter till Kårstyrelsen,
att kontinuerligt hålla Kårstyrelsen underrättad om utskottets arbete, samt
att vara föredragande inför Kårstyrelsen i frågor som rör respektive utskott.
Aktivitetsutskottet, AktU, ska verka för atterbjuda medlemmarna möjlighet att till lågt pris
deltaga i och få en studentikos inramning av studierna vid LTH, exempelvis genom fest- och
pubverksamhet, underhållning samt kulturell verksamhet.
Arkivutskottet, ArkU, ska verka för att bevara minnet av och dokumentera Teknologkårens
och Teknologsammanslutningen vid Lunds Tekniska Högskolas historia.
TLTH Näringsliv, ArmU, ska verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet att möta
representanter för framtida arbetsgivare, att förberedas för den framtida yrkesutövningen samt
att finna praktikplats och examensarbete.
ARKAD svarar för att årligen anordna Teknologkårens arbetsmarknadsdagar, vilket ska vara
ett tillfälle för alla Teknologkårens medlemmar att möta representanter för framtida
arbetsgivare och att finna praktikplatser, examensarbete och möjligheter till fast anställning
efter examen.
Husutskottet, HUT ska fungera både som förvaltare av Kårhuset och Lophtet och som
Teknologkårens part gentemot Lunds universitet i dessa frågor.
Informationsutskottet, InfU, ska verka för att föra ut information om Teknologkårens
verksamhet till medlemmarna. Informationsutskottet ska verka för att göra Teknologkårens
informationsspridning riktad, tydlig och enhetlig.

Nollningsutskottet, Nollu, ska verka för att ge nyantagna studenter vid LTH en nollning.
Nollningen ska vara utformad för att ge de nyantagna möjlighet att lära känna andra
studerande vid LTH genom att erbjuda en uppsjö av sociala aktiviteter. Nollningen ska också
innehålla inslag som bidrar till att hjälpa de nyantagna komma igång med sina studier samt
arrangemang som visar på möjligheterna till att få kontakter med näringsliv. Vidare ska
nollningen vara utformad på ett sådant vis att den uppmuntrar till engagemng inom
Teknologkåren, och en vilja att delta i Teknologkårens aktiviteter efter nollningen.
Tackmästeriutskottet, TackU, ska verka för att främja ideellt engagemang genom att sprida
glädje på Teknologkåren.
Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet och ska verka för
att främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt
med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv.
I detta ingår ett aktivt arbete med de strategiska aspekterna av dessa frågor på ett nationellt
och internationellt plan, både gentemot Lunds Universitet och fakulteten centralt men även
utbildningssektorn i stort.
Arbetet med dessa frågor drivs för att gagna alla studenter vid Lunds Tekniska Högskola och
inte enbart Teknologkårens medlemmar.
Board of European Students of Technology Lund, BEST Lund, ska verka för ett ökat utbyte
mellan medlemmar i TLTH och studenter vid andra universitet i Europa. BEST Lund verkar
för att upprätthålla det som stipuleras i BEST internationella styrdokument.

Kapitel 6, Tjänstemän
Vissa av Teknologkårens verksamheter kräver en kontinuitet och kompetens som ej kan uppnås
genom att heltidsarvodera studenter. Därför har Teknologkåren anställda tjänstemän.
Ekonomiansvarig ansvarar inför Kårordförande för att Teknologkårens ekonomi sköts på ett
professionellt sätt samt för att Teknologkårens bokföring och redovisning sköts enligt god
redovisningssed.
Kanslisten ansvarar inför Kårordförande för Teknologkårens expedition och är medlemmarna
behjälplig med information om Teknologkåren och dess aktiviteter. Vidare ansvarar
Expeditionsansvarig för att Teknologkårens medlemsregister kontinuerligt uppdateras.

Kapitel 7,Valberedningen
Valberedningen svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt Valberedningen.
Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för Valberedningens uppgifter. Valberedningens
mandatperiod löper kalenderår.
Det åligger valberedningen


att i god tid före respektive vals förrättande komma in med förslag på personer till de
poster som ska tillsättas av Fullmäktige,



att senast fem läsdagar före valdagen offentligt anslå sitt förslag till funktionärer, samt



att bistå Informationsutskottet med de uppgifter som utskottet erfordrar för att lösa
sina valrelaterade åligganden.

Valberedningen består av ordförande samt fyra ledamöter som är utsedda av Fullmäktige.
Valberedningen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Valberedningens ordförande ska kalla till och leda valberedningens förhandlingar.

Kapitel 8, Pålsjö Ängsblad
Pålsjö Ängsblad är ett redaktionellt organ inom Teknologkåren. Teknologkåren behöver föra ut
information och ge utrymme för debatt om aktuella frågor inom högskolevärlden i allmänhet,
särskilt LTH, studentkårsvärlden i allmänhet samt särskilt Teknologkåren och Sektionerna. Pålsjö
Ängsblad ska tillsammans med Teknologkårens nyhetsbrev verka för att uppfylla dessa behov.
Vidare ska Pålsjö Ängsblad ägna sig åt granskning och analys av Teknologkårens och Sektionernas
verksamheter. En särskild uppgift för Pålsjö Ängsblad är att informera om och granska valet till
Fullmäktige i syfte att ge medlemmarna en reell möjlighet att påverka Fullmäktige.
Pålsjö Ängsblads redaktör svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt
redaktionen. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för redaktionens uppgifter.
Pålsjö Ängsblads redaktion svarar för att avge yttrande över frågor, som remitterats från
Fullmäktige, samt att enligt budget ge ut Pålsjö Ängsblad.
Pålsjö Ängsblads redaktör har till uppgift att utse Pålsjö Ängsblads redaktion. Redaktören har
även rätt att entlediga personer i redaktionen från deras uppdrag.
Pålsjö Ängsblads redaktör ska vara myndig och är ansvarig utgivare för organet. Redaktören
svarar för att kontinuerligt hålla Fullmäktige underrättat om redaktionens verksamhet samt att
föredra ärenden som rör Pålsjö Ängsblad inför Fullmäktig. Vidare ska Pålsjö Ängsblads
redaktör sammankalla redaktionen, leda och fördela arbetet inom redaktionen, förvalta
redaktionens tillgångar på ett betryggande sätt samt att lämna in förslag till budget för Pålsjö
Ängsblad till Kårstyrelsen.

Kapitel 9, Sektionerna
Sektion svarar inför Fullmäktige för sin verksamhet och för de uppgifter som Fullmäktige har ålagt
Sektionen. Sektionerna får sektionsbidrag av Fullmäktige för att bedriva studentfacklig verksamhet.
Det åligger Sektionerna


att informera Sektionens medlemmar om sin verksamhet, samt



att välja sektionsrepresentanter till Valnämnden.

Det åligger Sektionsstudieråden


att i sitt arbete samverka med Utbildningsutskottet,



att bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden,



att nominera studentrepresentanter till utbildningsnämnd,



att nominera studentrepresentanter till lärarförslagsnämnd,



att nominera studentrepresentanter till programledning,



att nominera studentrepresentanter till institutionsstyrelser och avdelningsnämnder,
samt



att nominera studentrepresentanter till husstyrelse.

Det åligger Doktorandsektionens styrelse


att nominera studentrepresentanter till forskningsnämnderna, forskningsberedningen
och Styrelsen för LTH,



att nominera studentrepresentanter till institutionsstyrelser och avdelningsnämnder,



att bereda de forskarutbildningsfrågor som Fullmäktige ger till Doktorandsektionens
studieråd,



att utreda forskarutbildningsfrågor samt göra erforderliga redogörelser till
Kårstyrelsen,



att förbereda ärenden rörande forskning och forskarutbildning som ska behandlas i
universitetets organ, och i frågor där det krävs samverka med andra studentkårers
forskarutbildningsbevakning,



att hålla doktoranderna informerade om aktuella utbildningsfrågor och studiesociala
frågor, samt



att planera och genomföra utbildning av funktionärer inom Teknologkårens
forskarutbildningsbevakning.

Ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid Doktorandsektionens studieråds
sammanträden är Presidiet samt studentrepresentanterna i Styrelsen för LTH.
Medlem av respektive Sektion är enligt följande:
(1) Medlem av F-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Matematik

(c) Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Nanovetenskap

(2) Medlem av E-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Medicin & Teknik
(c) Masterprogrammet System-on-Chip
(d) Mastersprogrammet Wireless Communication
(3) Medlem av Sektionen för Maskinteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik med teknisk design
(4) Medlem av Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad inom TLTH är kårmedlem som studerar
vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad
(b) Brandingenjörsprogrammet
(c) Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri
(d) Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering
(e) Mastersprogrammet Fire Safety Engineering
(f) Mastersprogrammet Risk Management and Safety Engineering
(5) Medlem av Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom TLTH är kårmedlem som
studerar vid:
(a) Arkitekturprogrammet
(b) Industridesignprogrammet
(c) Mastersprogrammet Sustainable Urban Design
(d) Mastersprogrammet Industrial Design
(e) Masterprogrammet Architecture
(6) Medlem av Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik
(c) Mastersprogrammet Biotechnology
(d) Mastersprogrammet Food Technology and Nutrition
(e) Mastersprogrammet Food Innovation and Product design
(f) Livsmedelteknisk högskoleutbildning
(7) Medlem av Datatekniksektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Datateknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik

(8) Medlem av Doktorandsektionen inom TLTH är kårmedlem.
(a) som bedriver forskarstudier på LTH.
(9) Medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem, som studerar vid:
(a) Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg
(b) Mastersprogrammet Energy-Efficient and Environmental Building Design
(10) Medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik
(b) Mastersprogrammet Water Resources
(c) Mastersprogrammet Environmental Sciences, Policy and Management
(d) Masterprogrammet Environmental Management and Policy
(11) Medlem av Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH är
(a) kårmedlem som studerar vid:
(b) Civilingenjörsprogrammet i Industiell ekonomi
(c) Masterprogrammet Logistics and Supply Chain Management
För kårmedlemmar som inte kan placera under någon av dessa kategorier beslutar
Kårstyrelsen om vilken Sektion de ska tillhöra.
Teknologkåren har intresseföreningar i syfte att ge väl definierade studerandegrupper
möjlighet att bilda ”intresseförening vid TLTH” och som sådan ha vissa fördelar. En
intresseförening har till syfte att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar, främja
sina medlemmars studier och vad som därmed äger sammanhang.
Respektive intresseförening ska verka för att uppfylla sitt syfte, informera om sin verksamhet
samt i övrigt följa de regler för intresseföreningar som fastställs av Fullmäktige.
Studerande vid nedanstående utbildningar har valt att bilda intresseföreningar enligt:
1) Brandingenjörsstuderandes intresseförening (BIIF)
a) Brandingenjörsutbildning (Bi)
b) Civilingenjörsutbildning i Riskhantering (RH)
2) Lantmäteriteknologernas intresseförening (L-Tek)
a) Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri (L):

Kapitel 10, Här & Där
De äldres råd, DÄR, fungerar som ett rådgivande organ till Fullmäktige, Kårstyrelsen och
Presidiet.
DÄR utgörs av den tidigare Teknologsammanslutningens vid Lunds Tekniska Högskola och
Teknologkårens förutvarande (kår)-ordföranden. Kårordförande och HÄR är ständigt
adjungerade till DÄR:s sammanträden.
Heltidsarvoderades äldre råd, HÄR, ska stödja Teknologkåren med råd och dåd.
HÄR utgörs av dem som har haft en heltidsarvoderad förtroendepost på uppdrag av
Teknologkåren, den tidigare Teknologsammanslutningen vid Lunds Tekniska Högskola eller
Lunds Studentkårs kårparti FEMVAK. Kårordförande och DÄR är ständigt adjungerade till
HÄR:s sammanträden.

Kapitel 11, Teknologia
Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) bildades 1984. Dessförinnan hade
teknologerna varit medlemmar i Lunds Studentkår. Den frivilliga sammanslutningen
Teknologsammanslutningen vid Lunds tekniska högskola (TLTH) bildades 15 mars 1962 strax
efter att de första teknologerna började sina studier vid Lunds tekniska högskola. De första
stadgarna antogs 8 juni 1962. TLTH:s symbol med en cirkel med inskriven triangel och
kvadrat började användas 1965. TLTH:s tidning ORDO började ges ut 1965 och gavs ut till
och med 1990. 1984 gavs första numret av kårtidningen Pålsjö Ängsblad ut. Lophtet invigdes
1 oktober 1965. Kårhuset invigdes 11 maj 1994.
Kårens färger och symboler finns utförligt beskrivna i Kårens policy för grafisk profil.
Sektionerna, deras färger och maskotar/skyddshelgon är som följer:
Sektionen för Teknisk fysik inom TLTH (F-sektionen)

orange

Hilbert Älg

Sektionen för Elektroteknik inom TLTH (E-sektionen)

vit

Hacke Hackspett

Sektionen för Maskinteknik inom TLTH (M-sektionen)

röd

Joe Cool

Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH (V-sektionen) blå

Vincent Ralén

Sektionen för Arkitektur inom TLTH (A-sektionen)

lila

Skalman

Sektionen för Kemi- och bioteknik inom TLTH (K-sektionen)

gul

Miraculix

Sektionen för Datateknik inom TLTH (D-sektionen)

rosa

Rosa Pantern

Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH (W-sektionen)

turkos

Sigge

Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH (I-sektionen)

vinröd

Isbjörn

Doktorandsektionen inom TLTH (Dokt-sektionen)

silver

Dr And

Ingenjörssektionen inom TLTH (Ing-sektionen)

mörkblå Rune Andreasson

Studerande vid nedanstående utbildningar har färger och maskotar/skyddshelgon enligt:
Brandingenjörsutbildning (Bi)

svart/orange
V A Kant

Civilingenjörsutbildning i Informations- och kommunikationsteknik (C) Ljuslila
V A Kant
Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri (L)

ljusgrön Bengan

Civilingenjörsutbildning i Riskhantering (RH)

svart/röd/orange
V A Kant

Civilingenjörsutbildning i Teknisk matematik (π)

silver/orange
V A Kant

Civilingenjörsutbildning i Teknisk nanovetenskap (n)

grön/orange
V A Kant

Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik (IB)

mörkblå/ljusblå
Bamse

Högskoleingenjörsutbildning i Datateknik (ID)

mörkblå/rosa
Husmusen

Högskoleingenjörsutbildning i Elektroteknik (IE)

mörkblå/vit
Lille Skutt

Industridesignutbildning (De)

lila/vit batik
Linus på Linjen

Tekniskt basår (TB)

-

V A Kant

Teknolog vid Lunds Tekniska Högskola benämnes Truls om denne är man och Trula om
denna är kvinna.
Den som är medlem i Kåren äger efter vid LTH genomförd nollning rätt att bära den
Lundensiska Teknologmössan. Gäststudenter från utlandet är undantagna från kravet på
genomförd nollning.
Mössan skall inhandlas hos den icke existerande A. Bergmans hattaffär på Skomakaregatan 1 i
Malmö eller hos KFS i Lund AB. Tofs och spegat köpes på KFS i Lund AB.
För mössans bärande gäller följande:
Mössan skall bäras under hela studieperioden. Från och med 4 oktober till och med
mösspåtagningen den 30 april bäres mörkblå vintermössa. Från och med mösspåtagningen
den 30 april till och med 3 oktober bäres vit sommarmodell. Mössan skall bäras på ett upphöjt
värdigt sätt, på det att Truls och Trula må komma att åtnjuta allmänhetens förtroende och
lojalitet.
Mössan må bäras av teknolog först då denne genom TLTH:s nollning förvärvat detta
privilegium, och må därefter bäras oinskränkt.
Beträffande hälsning gäller följande:
i)

Högskolans rektor och föreläsare.

ii)

Trula

iii)

Av Truls eskorterad tös.

iv)

Patrullerande poliskonstapel mellan 00.00 och 06.00,

Dessa hälsas enligt § 4.2
Trulsar emellan hälsas med ett kort framstött ”HEJ”.
Individer som gått miste om LTH, men går på surrogatinstitut för civilingenjörsproduktion
jämställs av artighetsskäl med Truls och Trula.
Lyftning av mössan sker enligt följande rörelseschema:
i)

Höger hand föres raskt till skärmen.

ii)

Denna fattas mellan tumme och pekfinger om möjligt.

iii)

Mössan höjes raskt 1 dm rakt upp.

iv)

Mössan lägges därpå tillbaks. Tillse att tofsen intar en estetisk position.

Till högtidsdräkt bäres vit mössa och i händelse av begravning, vit mössa med sorgband.
Sorgband bäres så att krokarden döljes.
Det åligger gamble att tillse att nymble är vaksam på dessa regler och åligger gamble att
tillrättavisa varje brottsling.
Ovanstående paragrafer antogs i maj 1962.

Om sektionens nollegasque inträffar under den period jämlikt § 1 ovan, varunder mörkblå
mössa skall bäras, må sektions inspektor besluta att vit mössa skall bäras under sagda fest.
Sådant beslut skall protokollföras och anslås, samt meddelas Kårstyrelsen.
Som blå mössa räknas även vit mössa med indikation som förklarar att den är blå.
En spegat i sektionens färg, alternativt utbildningens färg, placeras i tofsen för varje påbörjat
teknologår, dock endast en spegat för påbörjade forskarstudier. En spegat i sektionens eller
utbildningens färg får bytas ut mot en blå-gul spegat om minst en termin av utbildningen är
förlagd utomlands. Den blå gula spegaten får även användas av utländsk utbytesstudenter som
studerar vid LTH. Studieuppehåll markeras med svart spegat, avbrott för
värnpliktstjänstgöring med mörkgrön spegat, högskoleingenjörsexamen vid annan högskola
markeras med en lila-grå spegat, avbrott för heltidsarbete i TLTH:s tjänst med grå-blå-vit
spegat och avbrott för heltidsarbete inom annan studentikos organisation med svart-grå-vit
spegat.
Teknologkårens ordensband får bäras av samtliga funktionärer och före detta funktionärer
som känner sig manade. Ordensband bärs endast till högtidsdräkt m.o. och skall löpa
diagonalt från höger axel till vänster höft.
Ordensbandet är 36 mm brett och har färgfördelningen 7 mm grått, 4 mm vitt, 14 mm blått, 4
mm vitt, 7 mm grått.
Ordförande, Ordförande emeritus/emerita, Hedersledamöter samt Inspektor har rätt att bära
ordförandebandet istället för Teknologkårens vanliga ordensvand. Ordförandebandet är
dubbelt så brett som ordensbandet med samma proportioner mellan färgfälten.

Den som vid LTH avlagt Civilingenjörsexamen, Arkitektexamen eller Konstnärlig
högskoleexamen i konst och design och som fullgjort sina skyldigheter gentemot kåren äger
rätt att bära av sammanslutningen instiftad ring, benämnd civilingenjörsring, arkitektring
respektive designring.
Den som avlagt Teknologie Doktorsexamen vid LTH och som fullgjort sina skyldigheter
gentemot kåren äger rätt att bära av sammanslutningen instiftad doktorsring.
Den som avlagt Brandingenjörsexamen vid LTH och som fullgjort sina skyldigheter gentemot
kåren äger rätt att bära av kåren instiftad brandingenjörsring.
Den som har avlagt Högskoleingenjörsexamen vid LTH som fullgjort sina skyldigheter
gentemot kåren äger rätt att bära av kåren instiftad högskoleingenjörsring.

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Revidering av Styrdokument

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Motionssvar till Motion angående
Revidering av Styrdokument
Bakgrund
Styrelsen börjar med att konstatera att det arbete som arbetsgruppen har lagt ner på detta är
långt över förväntan och att resultatet är i det närmaste enastående. Vi har dock valt att se
över motionen för att göra ytterligare finslipningar av formuleringar och förtydliganden av
organisationen som tilläggyrkanden. Vi föreslår inte Fullmäktige att göra det samma utan
istället fundera över att tillsätta en löpande arbetsgrupp som kontinuerligt ser över stadgan
och dess innehåll.
Angående de konkreta förändringar som redovisas i motionen ställer sig styrelsen bakom att
man separerar ARKAD och TLTH Näringsliv. Dock har styrelsen en arbetsgrupp som ser
över detta och flaggar för att det eventuellt kommer ytterligare en förändring här inom snar
framtid.
Styrelsen tror inte på att byta namn från ”Fristående föreningar” till ”Samarbetsföreningar”.
För det första ser vi inte anledningen till att byta ett välfungerande och inarbetat namn. För
det andra anser vi att Samarbetsföreningar föranleder begreppsförvirring. Dels då AF även
kallar vissa av sina föreningar Samarbetsföreningar men även då vi faktiskt samarbetar med
andra föreningar.
Vi har dessutom vald att ta bort begreppet ”Presidiet” och ersätter det med det rimligare
”Heltidsarvoderade”.

Förslag
Därför yrkar styrelsen
att

i stadgan §2.6 efter ”Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även
rätt:” lägga till ”att närvara vid Kårstyrelsens möten”.

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 §7:4 ändra från ”c) Presidieledamöter” till ”c) Av Teknologkåren
heltidsarvoderade funktionärer,”.

att

i Stadgan §7:17 ändra lydelsen helt till:
”§7:17 Teknologkårens firma
Teknologkårens firma tecknas av antingen:
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Revidering av Styrdokument

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

a) Kårstyrelsen
eller
b) Kårordförande och Generalsekreterare i förening.”.
att

stryka §4:1 i Stadgan.

att

i Reglementet §1.2.1 lägga till ”IAESTE-ordförande”.

att

i Reglementet §1.2.1 ”BEST-ordförande” samt i Reglementet §1.2.3 stryka
”att vid vårens första möte välja följande poster: BEST-ordförande.”

att

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

att

i Reglementet ändra från ”Presidiet” till ”Heltidsarvoderade” på samtliga
ställen.

att

i Reglementet Kapitel 5 ändra ”att lämna förslag på ledamöter till
Kårstyrelsen.” till ”att lämna förslag till utskottsledamöter för Kårstyrelsen att
stadfästa.”.

att

i Reglementet Kapitel 6 stryka §6.1 och §6.2 samt lägga till ”Tjänstemännen
ansvarar inför Kårordförande.”.

att

i Reglementet §7.1 efter ”…till de poster som ska tillsättas av Fullmäktige”
lägga till ”och Kårstyrelsen”.

att

i Reglementet stryka ”Kapitel 10, HÄR & DÄR”.

att

ändra från ”Samarbetsföreningar” till ”Fristående föreningar” på samtliga
ställen.

att

i övrigt bifalla motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Ansökan Fri Förening Spegatspexet

Lund, 24 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: Motion angående ansökan Fri Förening
Spegatspexet

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Oskar Hansson, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående ansökan Fri Förening
Spegatspexet
Styrelsen hann inte lyfta frågan på Styrelsemöte 11 den 23 februari. Det fanns nog med stora frågor med
högre tidsprioritet, vilket det också finns för Fullmäktige. Styrelsen valde att bordlägga frågan då den
inte bedömdes som tidskritisk, och föreslår att Fullmäktige gör detsamma. Detta dels för att Fullmäktige
också bör fokusera på de tidskritiska frågorna, dels för att Styrelsen ska få en rimlig chans att utöva sitt
åliggande att bereda frågor till Fullmäktige.

Styrelsen yrkar därför på
att

bordlägga motionen

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående ansökan Fri Förening
Spegatspexet
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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, 24 februari 2016
Oskar Hansson, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående elcykel
Styrelsen hann inte lyfta frågan på Styrelsemöte 11 den 23 februari. Det fanns nog med stora frågor med
högre tidsprioritet, vilket det också finns för Fullmäktige. Styrelsen valde att bordlägga frågan då den
inte bedömdes som tidskritisk, och föreslår att Fullmäktige gör detsamma. Detta dels för att Fullmäktige
också bör fokusera på de tidskritiska frågorna, dels för att Styrelsen ska få en rimlig chans att utöva sitt
åliggande att bereda frågor till Fullmäktige.

Styrelsen yrkar därför på
att

bordlägga motionen

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående elcykel
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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, 24 februari 2016
Oskar Hansson, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående inköp av ljudmätare
Styrelsen hann inte lyfta frågan på Styrelsemöte 11 den 23 februari. Det fanns nog med stora frågor med
högre tidsprioritet, vilket det också finns för Fullmäktige. Styrelsen valde att bordlägga frågan då den
inte bedömdes som tidskritisk, och föreslår att Fullmäktige gör detsamma. Detta dels för att Fullmäktige
också bör fokusera på de tidskritiska frågorna, dels för att Styrelsen ska få en rimlig chans att utöva sitt
åliggande att bereda frågor till Fullmäktige.

Styrelsen yrkar därför på
att

bordlägga motionen

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående inköp av ljudmätare
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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

3 ( 3)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 24 februari 2016
Oskar Hansson, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående möblemang i Cornelis
Styrelsen hann inte lyfta frågan på Styrelsemöte 11 den 23 februari. Det fanns nog med stora frågor med
högre tidsprioritet, vilket det också finns för Fullmäktige. Styrelsen valde att bordlägga frågan då den
inte bedömdes som tidskritisk, och föreslår att Fullmäktige gör detsamma. Detta dels för att Fullmäktige
också bör fokusera på de tidskritiska frågorna, dels för att Styrelsen ska få en rimlig chans att utöva sitt
åliggande att bereda frågor till Fullmäktige.

Styrelsen yrkar därför på
att

bordlägga motionen

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående möblemang i Cornelis

1 (1)

