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I möteshandlingarnas tjänst,
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 27 January 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

FM1 2016

§3

Val av mötesordförande
Fullmäktige föreslås välja Oskar Hansson till mötesordförande.

§4

Val av mötessekreterare.
Fullmäktige föreslås välja Jacob Karlsson till mötessekreterare

§5

Val av tvenne justeringspersoner tillika rösträknare.
Fullmäktige föreslå välja Jacob Adamowicz och Per Ahlbom till justeringspersoner
tillika rösträknare.

§8

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 10 februari och justerat den 17
februari.

§10 a

Frågan bordlades föregående möte.

§10 b

Frågan bordlades föregående möte.

§15

Frågan bordlades föregående möte.

§16

Frågan bordlades föregående möte.

§17

Frågan bordlades föregående möte.

I Kårens tjänst,

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 27 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Sammanfattning från Kårstyrelsen HT15
Perioden 2015-07-01 till 2015-12-31

Inledning
Då ett nytt Fullmäktige sammanträder men Styrelsen (och verksamhetsåret) påbörjar sin andra termin
kan det vara på sin plats att halvårsrapportera Styrelsens arbete till Fullmäktige. Det bör påpekas att
långt ifrån allt nämns i denna rapport, mycket går istället att finna i de rapporter som tidigare delgetts
Fullmäktige under hösten, handlingar till Styrelsemötena eller i den självstående delrapporten om arbetet
med Verksamhetsplanen.
Styrelsen vill också ta tillfället i akt att tacka Fullmäktige 2015 för ett gott arbete och välkomna
Fullmäktige 2016 in i värmen! Vi ser fram emot en härlig vår!

Välgörenhet

Få kan ha undgått den prägel flyktingkrisen har satt på allmändebatten under hösten. Styrelsen snappade
upp frågan och under hösten diskuterades mängder med förslag och idéer på var Kåren skulle kunna
göra. Frågan ligger dock utanför ordinarie verksamhet, utan någon naturligt ansvarig i organisationen,
varför det blev svårt att genomföra de idéer som fanns. Presidiets sökande av en ideell funktionär med
ansvar för humanitära frågor var dessvärre fruktlös. Insamlingen efter I-sektionens initiativ stöttades
helhjärtat och Styrelsen bidrog med 10 000 kr.

Studie- och utbildningspolitiska programmet (SOUP)

En större revidering av detta åsiktsdokument har pågått under en längre tid, driven av
utbildningsutskottet. SOUP:en remitterades till en mängd berörda parter och är därmed välförankrad.
Styrelsen dök djupt i ett antal poliska ställningstaganden och efter remissrundan kunde Fullmäktige
slutligen anta det nya åsiktsprogrammet.

Anställningsform för Kårhusservice

Kårhusservice är funktionärer som arbetar i samband med uthyrningar av lokaler i Kårhuset. De har
tidigare varit anställda men av vissa anledningar är det suboptimalt, varför Styrelsen föreslog att de
istället skulle arvoderas. Efter en återremiss samt massvis med diskussioner med de inblandade,
arbetsgivarorganisationer etc. blev så också fallet. Formen ska dock utvärderas och arbetas vidare med
under året.

Miljö

Sedan i höstas har Kåren en antagen miljöpolicy, arbetad fram under ledning av VKOs. Den är antagen
av Fullmäktige, och Styrelsen har sedan dess arbetat med att konkretisera policyn till tydliga riktlinjer
som våra funktionärer kan använda sig av. Riktlinjer kommer att antas under våren.
Rapport från Kårstyrelsen
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Happenings

Styrelsen har bland annat avsatt pengar för genomförandet av den Stora Studiedagen, ett studiefokuserat
event under nollningen, och Lophtets 50-årsjubileum i form av en Oktoberfest. Vidare har budgeten för
ARKAD-gasquen reviderats rejält och ett bidrag till Jesperspexets jubileumstidsskrift givits.

Äskande

Ett stort antal äskande har behandlats under hösten, främst rörande inköp av olika slag. Exempelvis har
vi införskaffat nya tält, en ”moving head”, backdrop i Gasquesalen, vask i Cornelis, nytt golv i Cornelis,
samt nytt ljudsystem i Cornelis. Vidare har vi tagit ett första steg i att uppdatera Rulle.

Ordlista

En svensk-engelsk (samt engelsk-svensk) ordlista innehållandes ord aktuella i kår- och sektionsvärlden
har antagits. Ordlistan har arbetats fram av VKOi och INFO och antogs av Styrelsen efter en
remissrunda. Ordlistan har delgetts sektionerna men är inte bindande för dem.

Arvode för Kårhusservice

Efter Kårhusservice förslag har arvodet för Kårhusservice justerats uppåt. Höjningen förankrades väl
hos Sexkollegiet, vilka är de mest frekventa hyresgästerna i Kårhuset, innan den antogs. Samtidigt ska
krafttag tas för att effektivisera Kårhusservice roll vid uthyrningar och för att hyresgästerna ska ha bättre
förståelse för Kårhusservice roll.

Nollning

Såväl vinternollningen som sommarnollningen har utvärderats. Vinternollningen, främst för att den ska
hitta sin roll i organisationen och etablera sin verksamhet. Sommarnollningen, främst ur
arbetsbelastningssynpunkt och hur den ska organiseras effektivt. Utvärdering av vinternollningen är ett
avslutat kapitel men sommarnollningen pågår och förhoppningsvis kommer skarpa förslag under våren.

Hemsidan

Kårens hemsida är allt annat än fräsch och under en lång tid har arbetet med en ny hemsida pågått.
Efter en del strul med Lunicore, som vi för länge sedan anlitade för jobbet, har vi tagit över projektet
själva. Sent i höstas släpptes så den första versionen på test och en reell release ligger inte långt fram i
tiden. Äntligen!

Valprocesser

Valprocesser är ett ständigt dilemma, där man väger demokrati och öppenhet mot effektivitet och
praktikaliteter. Denna fråga ärvde vi från förra Styrelsen och lyfte inför Val-FM ett förslag på hur valen
skulle gå till. I efterhand fungerade dessa processer bra. Frågan är nu överlämnad till Valberedningen,
vilka vi tycker ska äga frågan.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 27 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2015-12-07 till 2016-01-27

Innan julen togs beslut rörande en ökning av arvodering av Kårhusservice efter en lång och
välförankrad process. En tänkt satsning på ett Viaplay-konto lades på is på grund av oväntat höga
kostnader. Vidare togs ett första steg i det nya avtalet med LTH samt en omändring av Reftecs
(samarbetsorganet mellan de stora teknologkårerna i Sverige) organisation. Vi hann också med att
Välkomna Peter Dahl tillbaka från Budapest med en julavslutningsfest.
Efter julen har vi på allvar dragit igång ett par stora punkter under året. Vi har diskuterat
Nollningsutskottets struktur och kommer lägga ändringsförslag under våren. Christina i expen har vi
anställt (betydligt billigare än att hyra in henne) vårterminen ut, för att under tiden arbeta vidare med ett
par långsiktiga lösningsförslag. Även här kommer skarpa förslag läggas under våren. Vi ska också, med
hjälp av FM, börja med processen kring nästa verksamhetsårs budget och verksamhetsplan.
Slutligen har en stor mängd punkter i gällande verksamhetsplan kommit en bra bit på vägen, som ni kan
läsa om i Delrapport Verksamhetsplan.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 27 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Delrapport Verksamhetsplanen

Pedagogik, utlärning och examination
Ansvarig: Karin Dammer
Delmål 1: Påverka LTH att implementera ett bredare utbud av inlärningsmetoder och examinationsformer
Eftersom det handlar om påverkansarbete med LTH där de konkreta resultaten står lite utanför vår
makt går arbetet ganska långsamt framåt. Förutom att påverka LTH har vi också planer på att göra ett
informationsmaterial om lärstilar och liknande som ska kunna ge studenterna en bättre inblick i hur
lärande fungerar och på så sätt inse att det är bra att påverka universitetet att bredda pedagogiken. På så
sätt hoppas vi kunna få fler studenter engagerade i frågan.
Delmål 2: Påverka LTH att se över samordning och resursfördelning av pedagogikutveckling
Lite samma sak här som i delmål 1, påverkansarbete mot LTH går inte så snabbt men arbetet går
långsamt framåt.

Hållbarhet i utbildningen
Ansvarig: Dante Zia
Delmål: Påverka LTH att förbättra integreringen av miljö- och hållbarhetsfrågor i utbildningen.
Under sommaren och hösten 2015 har en arbetsgrupp under ledning av VKOs arbetat med punkten
bland annat genom att samla ihop underlag om hur dessa ämnen i dagsläget integreras i utbildningarna
genom att granska kursmål i kursplaner och tittat på CEQ-resultat från de kurser som har kursmål inom
det aktuella ämnet.
Målet har varit att lägga fram underlaget i utbildningsberedningen tillsammans med ett förslag till beslut
om att ge en arbetsgrupp i uppdrag att jobba vidare med frågan. Under hösten har också TLTH
presenterat sina fokusfrågor, inklusive hållbarhetsfrågan, för LTH i olika sammanhang och responsen
har varit positiv. Att garantera att studenterna får med sig tillräckliga kunskaper om
hållbarhetsproblematik har LTHs ledning sagt känns som “ett naturligt nästa steg” efter beslutet om att
se över etikfrågor i utbildningen.
För att förankra förslaget med utbildningsberedningen valde vi att lyfta frågan för diskussion en gång
innan vi planerade att inkomma med beslutsförslag. Under denna diskussion fick vi dock väldigt starka
indikationer att, även om de flesta var överens om att frågan är viktig, LTH har mycket i pipelinen just
nu.
Våren kommer starkt präglas av införandet av den nya organisationen och etikgruppen som tillsatts
härom året har länge åsidosatts. Kort sagt vill LTH avsluta sina påbörjade åtaganden innan beslut fattas
om ett nytt. Arbetsgruppen kommer att träffas under februari månad för att bestämma hur arbetet med
verksamhetspunkten ska fortlöpa.
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Internationalisering
Ansvarig: Anders Lundqvist Persson
Delmål 1: Aktivt arbeta för att öka möjligheterna till framtida studier och arbete i Sverige efter examen för inresande
internationella studenter.
Arbetsgruppen har skickat med ArmU-representanter från TLTH att de ska trycka på en högre
internationalisering av samtliga arbetsmarknader i Sverige samt för att många, om inte alla, events som
hålls på de olika skolorna i form av näringsliv skall vara på engelska.
Genom att påverka arbetsmarknaden underifrån hoppas vi på att de svenska företagen som nu är
skeptiska till anställande av internationella studenter skall inse att det finns en vilja från kårerna att föra
engelska evenemang även om de framtida anställda inte är internationella studenter. Detta skall
förhoppningsvis leda till en övergång i att även de internationella studenterna ses som anställningsbara.
Lokalt så har ett nytt tillvägagångssätt inarbetats i näringslivsansvarigs kontakt mot företag som går ut på
att alltid berätta för företag att vi föredrar att ha föreläsningar hållna på engelska, men inte neka de som
inte vill.
Projektansvarig Arkad ’15 skulle även föra vidare till Projektansvarig ’16 hur arbetet gått med
internationaliseringen inom projektet, samt hur man skall arbeta vidare med det.
Delmål 2: Implementera handlingsplanen för internationalisering
Arbetsgruppens främsta jobb har varit att delegera över arbete på andra delar av organisationen så att
VKOi i slutändan är avvecklad fullständigt vid slutet av VT16. En enkät skickades ut för att få lite hum
om hur arbetet gått för de olika utskotten, var de ligger i nuläget samt hur de kan förbättras.
Resterande arbete som skett inom gruppen har varit i form av ett kontinuerligt arbete inom info för att
se till att information som sprids även sprids på engelska.

Transparens och kommunikation
Ansvarig: Daniel Damberg
Delmål 1: Vidareutveckla kårens kommunikationskanaler med syfte att nå fler medlemmar
En riktlinje för kanaler, vari det framgår vart man skall vända sig med information och vilka kanaler som
skall användas för information, har diskuterats.
Gruppen har även diskuterat texter till den nya hemsidan, men inväntande hemsidans färdigställande
och lansering har föga kunnat göras.
Delmål 2: Öka medlemmarnas förståelse för kårens struktur och verksamhet.
Under hösten har gruppens huvudsakliga fokus varit marknadsföring av fullmäktigevalet och strategier
därför har diskuterats. Då valnämnden inte varit fulltalig har dock en stor del av den utveckling av
marknadsföringen som planerades fått nedprioriteras till förmån för rent utförande.
Gruppen har även planerat en enkätundersökning om hur Kårens medlemmar känner att de förstår
Kårens verksamhet och struktur. Beroende på undersökningens utfall skall ett projekt genomföras som
ökar medlemmarnas insyn i Kårens organisation i allmänhet och i de områden som i undersökningen
visar sig vara problematiska i synnerhet. Enkätundersökningen skall inledas under läsperiod 3.
Delmål 3: Öka medlemmarnas insikt i kårens dagliga verksamhet.
Gruppen har inte specifikt arbetat med detta delmål, men det kommer att inkorporeras under det andra
stycket under delmål 2.

Utveckling av kårens påverkansarbete
Ansvarig: Micaela Bortas
Delmål 1: Ge studeranderepresentanter en bättre grund att stå på för att bedriva sina uppdrag
Delrapport Verksamhetsplanen
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Ett antal utbildningar har hållits för studeranderepresentanter och goda möjligheter har skapats just för
att ge studeranderepresentanterna en bra grund att stå på. Även SUNX-möten har ägt rum och dessa
har varit mycket uppskattade.
Kontakt har tagits med IIIEE där vi har ett visst ansvar för studiebevakning. Linnea har kartlagt vilka
studentrepresentanter samt organ som finns på IIIEE och diskuterat hur vi ska göra framöver med
studierådsordförande W. Försök har gjorts att boka möte med studeranderepresentanter på IIIEE med
väldigt dålig respons.
En struktur för studeranderepresentanthandboken, som försiktigt påbörjades föregående verksamhetsår,
har tagits fram. Detta är ett stort arbete.
Mycket fokus har lagts på överlämning till Linn så att det är tydligt vilket arbete som gjorts. Linnea har
arbetet med att färdigställa dokumentet om organisation av studeranderepresentanter, i den mån det går,
för att skapa goda förutsättningar för fortsatt arbete.
Linn har tagit över arbetet och kallat till ett nytt arbetsgruppsmöte.
Delmål 2: Att tillsammans med sektionerna samordna arbetet med kursutvärderingar
Kursutvärderingar har diskuterats i SRX och det finns ett färdigt förslag har diskuteras i prefektrådet.
Ett möte har hållits med SRX, Christina, Roy och Karim för att diskutera hur processen kan bli bättre.
SRX har diskuterat operativ utvärdering på ett SRX-möte.
Ett slutgiltigt förslag med särskilda CEQ-föreskrifter har lagts fram till styrelsen.
Delmål 3: Involvera Campus Helsingborg i större utsträckning inom påverkan.
Heltidarkontoren som hållits i Helsingborg verkar inte ha fungerat så bra. En revidering om vad önskas
av kontakten till Helsingborg bör göras. I övrigt har närvaron på ING-arnars styrelsemöten varit god
och intresset för närvaro i Helsingborg varit stor.
Delmål 4: Samtliga mastersprogram ska ha en välfungerande studiebevakning.
Projektplanen uppdaterades då den grupp som tittade på kvalitetssäkring av mastersprogram i våras
hade en idé om en open session om masterutbildningarna, vilken anammades. LTH har tillsatt en
arbetsgrupp som tittar på programutvärderingar, vilket gör att vi inte behöver dra i den pucken själva.
Hurra!
Masterprogramsbevakning har diskuteras på SRX och det var tydligt att det fungerar väldigt dåligt.
Datum har satts för en workshop som ska hållas med SRX och VMX. Nu ska VMX bjudas in till
workshopen och en open session ska börja planeras. Workshopen kommer hållas inom några veckor.

Kåren och sektionerna
Ansvarig: Oskar Hansson
Delmål 1: Utvärdera systemet med medlemsavgift och sektionsbidrag
Tidigt i höstas spånades det på olika idéer, både kring hur medlemsavgiften skulle kunna utformas och
hur sektionsbidraget ska fördelas. Frågorna är tätt förknippade men hölls isär i början för att inte låsa
sig. En remiss med ett förslag skickades ut till sektionsstyrelserna, kårstyrelsen, fullmäktige och
heltidarna. Mängder med synpunkter inkom på båda förslagen. Med dessa i åtanke formulerades ett
modifierat förslag som i detta nu är ute på samma remissrunda. Troligen presenteras det skarpa förslaget
på FM2.
Delmål 2: Utvärdera hur kollegieverksamheten fungerar och hur den kan göras bättre
En enkät kommer gå ut till samtliga kollegier (och sektionsstyrelse) om hur de upplever samarbetet och
hur det skulle kunna förbättras. Frågan är väldigt abstrakt och därmed krånglig att jobba med och
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entusiasmera sektionerna i. Tråkigt nog har ingen sektionsrepresentant visat intresse för att delta i
projektgruppen.
Delmål 3: Genomföra en undersökning om hur samarbetet mellan kåren och sektionerna kan förbättras och hur fler
gemensamma evenemang kan genomföras
En enkät kommer gå ut till samtliga sektionsstyrelser (och kollegier) om hur de upplever samarbetet och
hur det skulle kunna förbättras. Frågan är väldigt abstrakt och därmed krånglig att jobba med och
entusiasmera sektionerna i. Tråkigt nog har ingen sektionsrepresentant visat intresse för att delta i
projektgruppen.
Delmål 4: Förbättra kommunikationen till sektionerna och involvera dess styrelser i policys och andra beslut som
påverkar dem
Detta har delvis skett löpande under året, då bland annat Delmål 1 har haft stort fokus på sektionernas
inputs. Under våren kommer riktlinjer för remisshantering och sektionsinvolvering tas fram.

Teknologkåren internt
Ansvarig: Karin Dammer
Delmål 1: Skapa ett digitalt system för arkivering och sökning av tidigare producerat material
Denna punkt har inte riktigt kommit igång än då den bytt ansvarig heltidare. Vi hoppas kunna styra upp
detta under våren.
Delmål 2: Etablera en struktur för hantering och dokumentation av tidigare producerat material
Då den här punkten nu har samma ansvariga heltidare som Delmål 1 hoppas vi att kunna styra upp även
det här under våren.
Delmål 3: Se över uppgifter och ansvarsfördelning inom heltidargruppen
Vi har läst igenom de gamla utredningarna som gjorts kring detta för att inte göra arbete som någon
redan gjort tidigare och inte uppfinna hjulet igen. Där har vi till exempel kommit fram till att vi inte vill
göra några förändringar av heltidargruppens storlek (utöver den förändring som UtbU föreslår) utan
istället titta på hur man kan förändra strukturen inom gruppen. I linje med det som UtbU också lägger
fram i sin motion vill vi byta namn på VKO:erna och göra GS till ställföreträdande ordförande. Vi har
dock kommit överens om att vi vill behålla namnet Generalsekreterare istället för att byta till Vice
Ordförande.
Ett delbetänkande med bland annat arbetsbeskrivningar och ett förslag på heltidargruppens struktur
kommer snart. Vi har dock valt att avvakta och se vad som händer med förslaget från UtbU och de nya
styrdokumenten.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016
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Valärende: Talman
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Jag yrkar på
att

till Talman välja:
• Daniel Lundell
för kommande kalenderår.

I tjänsten,

PETTER MÅRTENSSON,
Ordförande för valberedningen

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Kårhuset Lund, 8 december 2015
Petter Mårtensson, Ordförande för valberedningen
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Valärende: Fullmäktiges Sekreterare
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Petter Mårtensson, Ordförande för valberedningen

	
  

Valärende:	
  Fullmäktiges	
  Sekreterare	
  
	
  

Jag yrkar på
att

till Fullmäktiges Sekreterare välja:
• Rasmus Göransson
för kommande kalenderår.

I tjänsten,

PETTER MÅRTENSSON,
Ordförande för valberedningen

FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 27 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Proposition angående datum för vårens sammankomster
Fullmäktige bör sammanträda ca 5-6 gånger under våren, inklusive detta första sammanträde. Enligt stadgan
(§5:9) ska valfullmäktige under våren hållas senast i mars månad. Då Påsken och tentaveckan stökar till det
rejält för de sista helgerna i mars föreslås att mötet delas upp i två dagar. Vårfullmäktige, där nästkommande
verksamhetsårs budget och verksamhetsplan ska beslutas, ska enligt samma paragraf i stadgan hållas i april
eller maj.
Dessa datum är väl synkade med Styrelsens sammanträden, tentaperioder, ledigheter och övriga
kårscheman.

Därför föreslår undertecknad Fullmäktige
att

anta följande datum för Fullmäktiges sammanträden:

1/3
29-30/3 (Val-FM)
6/4
26/4 (Vår-FM)
17/5

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16

Fullmäktigehandling
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 27 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Proposition angående tillsättande av arbetsgrupper
Det åligger Styrelsen att lämna in ett förslag på en verksamhetsplan och budget för nästkommande
verksamhetsår på Vårfullmäktige. För att förankra arbetet i Fullmäktige skulle Styrelsen vilja att två till tre
ledamöter från fullmäktige skulle vara med i respektive arbetsgrupp.
Därför föreslår Styrelsen
att
Fullmäktige väljer två till tre ledamöter som ska vara med i arbetsgruppen för budgeten
16/17.
att
Fullmäktige väljer två till tre ledamöter som ska vara med i arbetsgruppen för
verksamhetsplanen 16/17.

I tjänsten

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16

Fullmäktigehandling
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 27 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Proposition angående val av SFS-delegater
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har varje år ett stort Fullmäktigesammanträde (SFSFUM), i år 1315/5. Där beslutas de övergripande besluten om vilka politiska frågor SFS ska driva, hur SFS ska
organiseras etc. Antalet delegater varje medlemskår är berättigat till är proportionellt mot antalet
studentmedlemmar kåren har.
Enligt Reglementet §4.2.3 Övriga val åligger det Fullmäktige att ”vid lämplig tidpunkt välja […] ledamot i
Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige”. Detta motstrids av Delegationsordningen, där det står
”Kårstyrelsen äger rätt att utse/nominera representanter i andra organ än TLTH/LTH undantaget
heltidsarvoderade poster eller poster av liknande rang.”. Viss förvirring och dålig överrensstämmelse råder.
Ett förtydligande fordras.
Det exakta antalet delegater Kåren får i år är ännu inte spikat, då viss fluktuation i antalet medlemmar på
alla medlemskårer sker. Därför kan Fullmäktige inte besluta om vilka delegater Kåren ska skicka i dagsläget.
Uppdraget har inte heller utlysts eller beretts av Utbildningsutskottet än. Det är emellertid försent att välja
delegaterna vid FM2, då de måste anmälas till SFS. Det rimliga alternativet, i praktiken, är att Fullmäktige tar
ett tydligt beslut om att Styrelsen äger rätt att, i år, utse Kårens SFSFUM-delegater. På så vis kan uppdragen
utlysas och väljas av Styrelsen snarast.

Därför föreslår Styrelsen
att

Fullmäktige ger Styrelsen mandat att utse Kårens delegater till 2016 års SFSFUM

I tjänsten,

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16

Fullmäktigehandling

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

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

§1:2 Syfte

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

§1:3 Skyddshelgon

Sektionens skyddshelgon är Miraculix.

§1:4 Sektionsfärg

Sektionens färg är gul.

§1:5 Sektionssymbol

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

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

§2:1:1 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§2:1:2 Rättigheter

Medlem äger rätt:
•

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

•

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

•

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

•

Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.

•

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

•

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

•

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

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

§2:2:1 Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens
Stadgar och Reglemente.

§2:2:2 Rättigheter

Hedersmedlem äger rätt:
•

Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid
Sektionsmöte.

•

Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.

•

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

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

§3:2 Firma

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

§3:3 Myndigheter

Sektionens verksamhet utövas genom:
•

Sektionsmöte

•

Funktionärer

•

Styrelse

•

Utskott

•

Inspector

•

Revisorer

•

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

§3:4 Högsta beslutande myndighet

Sektionsmötet utgör Sektionens högsta
beslutande myndighet.

§3:5 Högsta verkställande myndighet

Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande
myndighet.

§3:6 Verksamhetsår

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

§3:7 Missnöje

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

Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie
medlemmar.

§4:1:2 Beslutmässighet

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

§4:1:3 Motioner

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

§4:1:4 Förhållningsregler

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

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

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

§4:2:2 Utlysande

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

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
•

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.

•

Resultatdisposition.

•

Revisorernas berättelse för samma tid.

•

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.

•

Val av delar av Valberedning.
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•

§4:2:4 Höstterminsmöte

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

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:

§4:3 Extra Sektionsmöte

•

Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.

•

Val av Styrelse.

•

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

•

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

•

Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.

•

Val av Revisorer

•

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

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

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

•

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

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

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

§5:2 Medlemskapskrav

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

§5:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
•

Följa gällande Stadgar och Reglemente.

•

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

•

Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens
bästa.

•

Att i största möjliga mån närvara vid
Sektionens Sektionsmöte.

§5:4 Mandatperiod

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

§5:5 Överlämning

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

§5:6 Val

Funktionär väljs enligt föreskrifterna i kapitel 12.

§5:7 Avsättande

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

§5:8 Avsägelser

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

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

§6:2 Befogenhet

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

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

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

§6:3:2 Tidpunkt

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

§6:3:3 Utlysande

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

§6:3:4 Adjungeringar

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

§6:3:5 Förhållningsregler

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

§6:4 Åligganden

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

§6:5 Solidaritet

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

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

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

§7:2 Uppgift

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

§7:3 Befogenhet

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

§7:4 Ansvar

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

§7:5 Sammansättning

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

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

§7:6:1:2 Sammanträde

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

§7:6:1:3 Utlysande av möte

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

§7:6:1:4 Adjungeringar

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

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

§8:2 Arkivlitern

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

§8:3 Rättigheter

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

§8:4 Val

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

§8:5 Vikarierande Inspector

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

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

§9:1:2 Åligganden

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

§9:1:3 Rättigheter

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

§9:1:4 Mandatperiod

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

§9:2 Extra revision

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

Stadgarna utgör grunden för Sektionens
styrdokument och reglerar dess
verksamhet.

§10:2 Tolkning

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

§10:3 Ändring

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

§10:4 Giltighet

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

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

§11:2 Tolkning

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

§11:3 Ändring

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

§11:4 Giltighet

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

Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2.

§12:2 Kandidering

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

§12:3 Fyllnadsval

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

§12:4 Förfarande

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

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

§13:2 Jäv

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

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

§14:1:2 Offentliggörande

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

Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen
faller ner över våra huvuden.
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KAPITEL 1
SEKTIONEN
§1:1

Namn

Maskinsektionen är Sektionen för Maskinteknik inom
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH), M-sektionen.

§ 1:2

Ändamål

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för
sammanhållning och god anda, att främja medlemmarnas studier och
utbildning samt att tillvarataga deras gemensamma intressen samt
vad som därmed äger sammanhang.

§1:3

Emblem

M-sektionens officiella emblem är ett stiliserat M och ett
ordensband med utseende enligt figurerna nedan. Användande av
sektionens emblem regleras i reglementet.

§1:4

Färg

M-sektionens officiella färg är röd enligt RGB 204,12,0 eller
hexadecimalt #CC0C00.

Senast reviderad 2015-11-04
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§1:5

Maskot

M-sektionens officiella maskot är Joe Cool, personnummer 5802293550.

§1:6

Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:

A)
B)

i frågor som rör den egna verksamheten.
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.

§1:7

Överklagande

Senast reviderad 2015-11-04

Beslut taget av någon av sektionens myndigheter kan hos TLTH:s
fullmäktige överklagas av minst 10% av sektionens medlemmar inom
tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs.
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KAPITEL 2
MEDLEMMARNA
§2:1

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem är den som på Lunds Tekniska Högskola studerar
vid civilingenjörsutbildning i Maskinteknik eller
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik med Teknisk Design eller
som studerar på kurs/er i Maskinteknik eller Maskinteknik med
Teknisk Design. Ordinarie medlem ska också ha fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2.

§2:2

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.

§2:3

Stödmedlem

Stödmedlem är varje medlem som har fullgjort sina skyldigheter
gentemot policydokument angående Stödmedlemskap.

§2:4

Förutvarande medlem

Förutvarande medlem är den som avslutat eller avbrutit sina studier
vid civilingenjörsutbildning i Maskinteknik eller
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik med Teknisk Design.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens
aktiviteter men ej i sektionens beslut.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 3
ORGANISATION
§3:1

Högsta beslutande myndigheter
Sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§3:2

Organisation
Sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna.
Därutöver består sektionen av de kontrollerande myndigheterna
och valberedningen samt dess fristående organ.

§3:3

Verkställande myndigheter
Sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen,
utskotten och funktionärerna.

§3:4

Kontrollerande myndigheter
Sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer

§3:5

Fristående organ
Sektionens fristående organ består av medlemsföreningarna

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 4
SEKTIONSMÖTE
§4:1

Befogenhet

Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.

§4:2

Rösträtt

Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar.

§4:3

Beslutsförhet

Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande
röstberättigade överstiger tjugo (20).

§4:4

Talmannen

Sektionsmötets förhandlingar leds av Talmannen.

§4:5

Ordinarie sektionsmöten
Under året skall det hållas tre ordinarie sektionsmöten, två på
höstterminen och ett på våreterminen. Mötena på höstterminen
måste vara åtskilda med minst en kalendermånad och från det sista
höstterminsmötet måste det går minst 3 kalendermånader innan
vårterminsmötet.
Ordinarie sektionsmöte får ej äga rum under tentamensperiod eller
ferietid.

§4:5:1

Vårterminsmötet

Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Senast reviderad 2015-11-04

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fastställande av föregående års balansräkning.
Frågan om ansvarsfrihet
Förslag till resultatdisposition.
Revision av innevarande budget.
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K)

L)
M)
N)
O)

§4:5:2

Höstterminsmöte 1

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

§4:5:3

Höstterminsmöte 2

Extra sektionsmöte

Senast reviderad 2015-11-04

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Resultatrapport för första halvåret.
Presentation av aktiva medlemsföreningar.
Revidering av reglementen.
Val av två revisorer med suppleanter.
Val av Inspektor (endast udda år).
Val av Teknologstyrelse.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
§4:7.

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

§4:6

Till TLTH nominera studentrepresentanter i
Husstyrelser, Lärarförslagsnämnder och
Utbildningsnämnder vid LTH.
Val av valberedning.
Val av en representant i TLTH:s valnämnd.
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
§4:7.

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Revidering av reglementen.
Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
Val av Inspektor (endast udda år).
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
§4:7.

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta
påkallat eller då sektionens revisorer, sektionens inspektor eller
minst 25 medlemmar därom skriftligen anhåller, med uppgivande av
vilket ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas
inom 15 läsdagar efter det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra
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sektionsmöte får dock ej äga rum under tentamensperiod eller
ferietid.

§4:7

Utlysande

§4:8

Upptagande av motion

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och
sektionens inspektor samt anslås senast 15 läsdagar, för extra
sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till två
sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och sektionens inspektor
samt anslås på sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan
motion skall skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10
läsdagar före sektionsmötet. Speciellt för motion som berör
hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska ha
undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om
hedersmedlemskap vid sektionsmöte tages varken motion eller
beslut till protokollet.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 5
REVISORERNA
§5:1

Revisorerna

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt
§2:1 samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget
kräver. De får ej inom sektionen ha förtroendeuppdrag med
ekonomiskt ansvar.

§5:2

Åligganden

Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed,
granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens förvaltning.

§5:3

Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
A)
B)
C)

§5:4

Revisionsberättelse

ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar närhelst de så begär.
begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet
och förvaltning.
med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans
sammanträden.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha
tecknat påskrift med yttrande huruvida den överensstämmer med
sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A)
B)
C)

§5:5

Extra revision

Senast reviderad 2015-11-04

fastställande av balansräkningen.
ansvarsfrihet för styrelsen.
styrelsens förslag till resultatdisposition.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall berörd verksamhetsekonomi revideras.
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KAPITEL 6
VALBEREDNINGEN
§6:1

Sammansättning

Sektionens valberedning består av 5 sektionsmedlemmar, där
ordförande och 4 ledamöter väljs på vårterminsmötet. Vid avhopp
från valberedningen fyllnadsväljs en ny ledamot/ordförande på ett
extrainsatt sektionsmöte, där kandidaterna får presentera sig på
mötet utan att valberedas. Det extrainsatta sektionsmötet ska hållas
så snart som möjligt efter avhoppet, dock senast fyra läsveckor
senare. Valberedningen får fortsätta ha intervjuer under den period
man saknar en ledamot.

§6:2

Åligganden

Valberedningens ordförande är sammankallande. Det åligger
sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före sektionens
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med §4:4:2.

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före
sektionens vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med
§4:4:1.

Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens
anslagstavla. Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej
innehålla valberedningens ledamöter. Valberedningen skall arbeta i
enlighet med reglementet.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 7
VAL
§7:1

Valbarhet

Valbar i val till förtroendevalda poster, exklusive inspektorn, är varje
ordinarie medlem av sektionen. Valbar i val till annan
funktionärspost är varje medlem enligt §2.

§7:2

Val

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver
valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar
innan mötets öppnande till valberedningen framlägga
kandidatnominering. Nomineringen är offentlig och skall anslås på
sektionens anslagstavla.

Sektionsmötet kan med kvalificerad, 2/3, majoritet besluta om fri
kandidatnominering.

§7:3

Fyllnadsval

Senast reviderad 2015-11-04

Inspektor, teknologstyrelsemedlemmar och revisorer kan endast
väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan
förrättas av styrelsen.
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KAPITEL 8
PROCEDURREGLER
§8:1

Procedurregler

Senast reviderad 2015-11-04

För procedurregler vid sammanträden används kårens stadgar i
tillämpliga delar.
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KAPITEL 9
PROTOKOLL
§9:1

Sektionsmötet

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll. Protokoll
signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10
läsdagar efter mötet av mötets ordförande samt två på mötet valda
justeringsmän.

§9:2

Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans
sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren.
Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet
vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträdet.

§9:3

Offentliggörande

Protokoll enligt §9:1 och §9:2 skall, sedan de justerats, anslås på
sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till
föredragningslista och protokoll, enligt §9:1 och §9:2, skall arkiveras
med bilagor i sektionsarkivet. Protokoll från sektionsmöte skall
tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter mötet.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 10
INSPEKTOR
§10:1

Inspektor

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

§10:2

Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH. Inspektor
väljes för två år enligt §4:4:2.I. Mandatperioden löper
kalenderårsvis.

§10:3

Åligganden

Det åligger inspektor att:
A)
B)
C)

§10:4

Rättigheter

Inspektor har rätt att:
A)
B)
C)

Senast reviderad 2015-11-04

hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet
till lämplig instans.

erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och
styrelsemöten.disponera
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid
sektionsorganens sammanträden.
erhålla gratis inspektorsdryck vid sektionens pubar och
fester.
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KAPITEL 11
SEKTIONSSTYRELSEN
§11:1

Befogenhet

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger
beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§11:2

Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Vice Ordförande, Skattmästare,
Cafémästare, Studierådsordförande, Sexmästare, NGM-ordförande,
Aktivitetsutskottets ordförande, Verkmästare och
Informationsutskottets ordförande.

§11:3

Firmatecknare

Firmatecknare för Maskinsektionen skall vara sektionsstyrelsens
ordförande och Skattmästare var för sig.

§11:4

Konton

Personer som får disponera sektionens samtliga konton skall vara
sektionsstyrelsens ordförande och Skattmästare. Dessutom skall
sektionens vice skattmästare få disponera kontot för sitt respektive
ansvarsområde. Alla konton ska kunna disponeras var för sig.

§11:5

Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock
minst tre gånger per termin, samt i övrigt då sektionens revisorer
eller någon av styrelseledamöterna så kräver.

§11:6

Adjungering

Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens
sammanträden. Ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden
är revisorerna, utskottsordförande i Informationsutskottet,
utskottsordförande i Seniors, samt Tidningsredaktören.

§11:7

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Senast reviderad 2015-11-04
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§11:8

Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista
skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens
ledamöter och Inspektorn samt anslås på sektionsstyrelsens
anslagstavla. Kallelse samt förslag på föredragningslista skall även
tillställas ständigt adjungerade.

§11:9

Åligganden

Det åligger sektionsstyrelsen att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

J)
K)

L)
M)
N)
O)

§11:10

Solidaritet

inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela
verksamhet.
förbereda sektionsmöten.
verkställa och övervaka genomförande av
sektionsmötes beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för
sektionen efterlevs.
ansvara för sektionens medel.
till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa
och övriga tillgångar.
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 §7:3.
välja representanter till med sektionen.
sammanhängande organ där M-teknologer bereds säte
och stämma.
på alla sätt verka för sektionens bästa.
dela ut representationsbidrag i enlighet med gällande
reglemente.
rapportera om misshälligheter i sektionens.
verksamhet till Maskinsektionens Inspektor.
årligen kontrollera och godkänna Maskinsektionens
medlemsföreningar

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i
sektionsstyrelsen är solidariskt ansvarig för detta.
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt
ansvarig, om han inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde.

Senast reviderad 2015-11-04
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§11:11

Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av sektionsmöte.

§11:12

Protokoll

Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens
sammanträden av mötessekreteraren.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 12
UTSKOTT
§12:1

Definition

Sektionens utskott är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

§12:2

Åligganden

Cafémästeriet
Studierådet för Maskinteknik, (SRM)
Sexmästeriet
Näringslivsgruppen, (NGM)
Aktivitetsutskottet, (AktU)
Verkmästeriet
Informationsutskottet
Seniors
Skattmästeriet
TD-gruppen

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens utskott ansvarar inför styrelsen för sin
verksamhet

.
Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A)
B)

C)

leda och fördela arbetet inom utskottet.
kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte
skall utlysas minst 5 läsdagar i förväg, förslag till
mötesordning skall anslås på utskottets anslagstavla
senast 2 läsdagar före mötet.
ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering,
redovisning samt uppföljning av utskottets verksamhet.

Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och
yttranderätt. Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

§12:3

Ledamöter

Senast reviderad 2015-11-04

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

§12:4

Cafémästeriet

§12:4:1

Sammansättning

Cafémästeriet består av Cafémästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet
med Cafémästeriets reglemente.

§12:4:2

Åligganden

Det åligger Cafémästeriet att:
A)

bereda sektionens medlemmar avkoppling och viss
möjlighet till förtäring i cafélokalen.

§12:5

Studierådet för Maskinteknik

§12:5:1

Sammansättning

Studierådet består av SRM-ordförande, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet
med studierådets reglemente.

§12:5:2

Åligganden

Det åligger Studierådet att:
A)

B)

C)

D)

att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som
berör studier och utbildning samt vad därmed äger
sammanhang.
att bereda ärenden till
utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
att till TLTH nominera student representanter i med
utbildningen sammanhängande organ där teknologerna
bereds säte och stämma.
att föreslå mottagare av TLTH:s pris till bästa lärare vid
LTH.

Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s
utbildningsutskott.

Senast reviderad 2015-11-04
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§12:6

Sexmästeriet

§12:6:1

Sammansättning

Sexmästeriet består av Sexmästaren, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Sexmästeriets reglemente.

§12:6:2

Åligganden

Det åligger Sexmästeriet att:
A)

tillgodose sektionsmedlemmarna med
festarrangemang.

§12:7

Näringslivsgruppen

§12:7:1

Sammansättning

Näringslivsgruppen består av NGM-ordföranden, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet
med näringslivsgruppens reglemente.

§12:7:2

Åligganden

Det åligger Näringslivsgruppen att:
A)
B)

upprätta och upprätthålla förbindelser mellan
näringsliv och sektion.
näringslivsgruppen skall även tillse att allmänhet och
industri är välinformerade om sektionens verksamhet.

§12:8

Aktivitetsutskottet

§12:8:1

Sammansättning

Aktivitetsutskottet består av Aktivitetsutskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Aktivitetsutskottets reglemente.

§12:8:2

Åligganden

Det åligger Aktivitetsutskottet att:
A)
B)

§12:9

tillgodose sektionens medlemmar med information
samt nöjes- och fritidsarrangemang.
kontinuerligt informera utskottsordföranden om
aktiviteter inom utskottsramarna.

Verkmästeriet

Senast reviderad 2015-11-04
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§12:9:1

Sammansättning

Verkmästeriet består av Verkmästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet
med Verkmästeriets reglemente.

§12:9:2

Åligganden

Det åligger Verkmästeriet att:
A)
B)

sköta verkstaden på sådant sätt att den kan nyttjas av
alla sektionens medlemmar.
ansvara för underhåll av sektionens inventarier.

§12:10

Informationsutskottet

§12:10:1

Sammansättning

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

§12:10:2

Åligganden

Det åligger Informationsutskottet att:
A)

§12:11

Seniors

§12:11:1

Sammansättning

§12:11:2

Åligganden

Seniors består av Seniors-ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Seniors reglemente.

Det åligger Seniors att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Senast reviderad 2015-11-04

tillgodose sektionens medlemmar med information via
sektionens olika informationskanaler.

ansvara för bärandet av sektionens standar
ansvara för att högtidliga tillfällen sköts i god ordning
utdela medaljer på lämpligt sätt
leda sektionens terminsmöten
administrera sektionens arkiv
hålla kontakten med sektionens alumner
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§12:12

Skattmästeriet

§12:12:1

Sammansättning

Skattmästeriet består av Skattmästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet
med Skattmästeriets reglemente.

Åliggande

Det åligger Skattmästeriet att:

§12:12:2

A)

B)

C)
D)
E)

i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförandesammanställa förslag till budget för
nästkommande år
i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförande sammanställa förslag till
budgetrevidering till vårterminsmötet.
svara för kontinuerlig uppföljning av sektionens
ekonomi.
ansvara för teknologstyrelsens handkassa.
ansvara för sektionens bokföring och redovisning

§12:13

TD Gruppen

§12:13:1

Sammansättning

TD Gruppen består av TD Gruppens ordförande samt erforderligt
antal övriga funktionärer i enlighet med TD Gruppens reglemente.

§12:13:2

Åliggande

Det åligger TD Gruppen att:
A)
B)
C)

Senast reviderad 2015-11-04

tillgodose TD-studenters behov av nöjes- och
fritidsarrangemang.
tillgodose TD-studenter möjlighet att få inblick i en
tänkbar framtida yrkesroll.
arbeta för alumnikontakter i samarbete med
Maskinsektionens Alumniansvariga.
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KAPITEL 13
MEDLEMSFÖRENINGAR
§13:1

Definition

En förening drivs på ideell basis och utgår ifrån ett i gruppen
gemensamt intresse. Denna drivs av medlemmar, för medlemmar
och den kontinuerliga verksamheten sker i huvudsak inom den egna
gruppen.

§13:2

Åligganden

Det åligger sektionens föreningar att:

A)

B)
C)

§13:3

Allmänt

Senast reviderad 2015-11-04

Följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens
föreningar ansvarar inför sektionsstyrelsen för sin
verksamhet.
Tillgodose de egna medlemmarnas intressen enligt
definition av gruppens syfte
Verka för en öppen och levande föreningskultur på
Maskinsektionen

En förenings skapande, medlemskap och rättigheter tillämpas i
enlighet med gällande reglemente.
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KAPITEL 14
SEKTIONSORDFÖRANDEN
§14:1

Uppgift

Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen
av sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang
representera sektionen.

§14:2

Befogenhet

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

§14:3

Rättighet

Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i sektionens
verkställande organ.

§14:4

Förfall

Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe
sektionsstyrelsens vice ordföranden.

§14:5

Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 15
FUNKTIONÄRER
§15:1

Definition

Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom
sektionen.

§15:2

Medlemskap

Funktionär, undantagandes inspektor, är skyldig att under sin
mandattid vara medlem av sektionen i enlighet med §2.1.

§15:3

Åligganden

Det åligger sektionens funktionärer att:
A)
B)

följa sektionens stadgar och reglementen.
på alla sätt verka för sektionens bästa.

§15:4

Överlämning

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

§15:5

Entledigande

Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 16
TIDSBESTÄMNING
§16:1

Verksamhets- och räkenskapsår
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.

§16:2

Mandattider

Senast reviderad 2015-11-04

Funktionärers mandattid är kalenderår om inget annat anges i
reglementet, dock är valberedningens mandatperiod 1/7 – 30/6. För
representanter i högskolans organ gäller de mandattider som
stadgas för respektive organ.
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KAPITEL 17
STADGARNA
§17:1

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess
sektionsmöte beslutat i saken.

§17:2

Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15
läsdagar före sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5
läsdagar före sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande
beslut vid två på varandra följande sektionsmöten.
Möten där beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum
inom ett två månaders intervall.

§17:3

Giltighet

Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§17:4

Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens Inspektor.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 18
REGLEMENTEN
§18:1

Innehåll

Reglementen är tillägg till stadgarna. I reglementen preciseras det
minsta antal funktionärer som skall finnas samt specificeras de
uppgifter som utskotten skall ha.

§18:2

Ändring

Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet.
Ändringsförslag skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10
läsdagar före sektionsmöte.

§18:3

Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens
Inspektor.

Senast reviderad 2015-11-04
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KAPITEL 19
UPPLÖSNING
§19:1

Upplösning

Senast reviderad 2015-11-04

Sektionen får ej upplösas.
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HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen - Motion angående Skapandet av
Medlemsföreningar

Lund, 12 mars 2015
Henrik Håkansson & Axel Philipson

Tillägg: Förklaring
06 oktober 2015

På vårterminsmötet 2015 blev nedanstående motion med ändringsyrkande från styrelsen under Tillägg i
reglementet §14.3 punkt F (nedan markerat med blått) bifallen. Då denna motion innebär stadgeändring
ska beslutet tas upp för en andra läsning på Höstterminsmöte 1
.

Andra läsningen - Motion angående Skapandet
av Medlemsföreningar
Bakgrund:
Intresset för att engagera sig inom Maskinsektionen har de senaste åren varit extremt stort.
Samtidigt som detta är fantastiskt roligt har det lett till ett visst utanförskap för de som inte kan
engagera sig, att de som väljer tvingas säga nej till sina vänner, samt att sektionen går miste om
den potential som finns i våra medlemmar.
Därför vill undertecknade skapa en ny, lite mer öppen möjlighet för folk att hitta gemenskap i
sektionen. Det har hållits i en engagemangsworkshop tillsammans med sektionens medlemmar,
och en grupp har granskat utformningen av liknande föreningar på TLTH, KTH och Chalmers.
Både workshop och diverse “tjuvkik” har gett mycket inspiration och många bra idéer.

Förslag:
Undertecknade vill att skapandet av medlemsföreningar inom Maskinsektionen möjliggörs.
Baserat på ovan nämnda input har fokus legat på:
● att dessa föreningar ska vara enkla att skapa och upprätthålla
● att man ska få ta del av de fördelar det innebär att vara en uttalad del av sektionen
● att man som förening skall ha stor frihet under ansvar
Därför föreslår undertecknade att följande ändringar görs i sektionens stadgar och reglemente:

Ändringar i stadgarna
Undertecknade yrkar på:
att

under kap. 3 i stadgarna lägga till följande i §3:2, samt skapa §3:5:

KAPITEL 3
Organisation
...
§3:2 Organisation

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen - Motion angående Skapandet av
Medlemsföreningar

Lund, 12 mars 2015
Henrik Håkansson & Axel Philipson

Sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver
består sektionen av de kontrollerande myndigheterna, valberedningen s
amt
dess fristående organ
.
...
§3:5 Fristående organ
Sektionens fristående organ består av medlemsföreningarna

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen - Motion angående Skapandet av
Medlemsföreningar

att

Lund, 12 mars 2015
Henrik Håkansson & Axel Philipson

lägga till följande kapitel i stadgarna:

KAPITEL 13
Medlemsföreningar
§13:1

Definition

En förening drivs på ideell basis och utgår ifrån ett i gruppen gemensamt
intresse. Denna drivs 
av
medlemmar, f
ör
medlemmar och den kontinuerliga
verksamheten sker i huvudsak inom den egna gruppen.
§13:2

Åligganden

Det åligger sektionens föreningar att:
A. Följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens föreningar ansvarar
inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet.
B. Tillgodose de egna medlemmarnas intressen enligt definition av gruppens
syfte
C. Verka för en öppen och levande föreningskultur på Maskinsektionen
§13:3 Allmänt
En förenings skapande, medlemskap och rättigheter tillämpas i enlighet med
gällande reglemente.
att

lägga till följande under kap. 4 i stadgarna:


KAPITEL 4
Sektionsmöte
§4:5:2 Höstterminsmöte 1
Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
...
E)
Resultatrapport för första halvåret
F)
Presentation av aktiva medlemsföreningar
G)
Revidering av reglementen
...

att

lägga till följande under kap. 11 i stadgarna:


KAPITEL 11
Sektionsstyrelsen
Det åligger sektionsstyrelsen att:
...
§11:9 O) Årligen kontrollera och godkänna Maskinsektionens
medlemsföreningar

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen - Motion angående Skapandet av
Medlemsföreningar

Lund, 12 mars 2015
Henrik Håkansson & Axel Philipson

Tillägg i reglemente
Undertecknade yrkar på
att

vid sektionsmötets godkännande av tillägg av kapitel 13 (Medlemsföreningar) i
stadgarna lägga till följande kapitel i reglementet:
KAPITEL 14
Medlemsföreningar
§14:1 Sammansättning
En förening består av en ansvarig föreningsordförande samt erforderligt antal
medlemmar.
§14:2 Rättigheter
En förening har rätt att:
A. använda Maskinsektionens namn och emblem i sin verksamhet
B. marknadsföra sig genom Maskinsektionen, exempelvis på sektionsmöte
och andra kanaler i samråd med Informationsutskottet
C. boka och använda Maskinsektionens lokaler
D. i samråd med lämplig utskottsordförande utnyttja sektionens tillgängliga
kompetens och inventarier
§14:3 Skapande och Åligganden
För att en förening skall upptas och kvarstanna i Maskinsektionen krävs ett
årligt godkännande från sittande sektionsstyrelse. För att skapa och
upprätthålla en förening krävs:
A. att 
en skriftlig beskrivning av föreningens syfte godkänns av
sektionsstyrelsen
I.
Nya 
föreningar tas upp för godkännande på nästkommande
styrelsemöte efter inkommen ansökan
II.
Befintliga f
öreningar skall tillställa styrelsen
verksamhetsberättelse och aktuell beskrivning av dess syfte för
att beviljas förlängning. Detta skall ske på ett styrelsemöte
innan Höstterminsmöte I
B. att 
föreningen inte motverkar Maskinsektionens syfte eller skadar
dess anseende
C. att 
verksamheten inte sammanfaller med befintlig verksamhet på
sektionen
D. att 
god relation hålls gentemot resten av sektionen
E. att 
föreningsordförande är ordinarie medlem i Maskinsektionen
F. att 
föreningen upprätthåller kontinuerlig kontakt med
Maskinsektionens Vice Ordförande
G. att 
en medlemslista skapas och uppdateras
H. att 
minst hälften av medlemmarna är medlemmar i Maskinsektionen

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen - Motion angående Skapandet av
Medlemsföreningar

I.

Lund, 12 mars 2015
Henrik Håkansson & Axel Philipson

att 
föreningen är öppen för sektionens medlemmar enligt paragrafen
om Medlemskap

§14:4 Medlemskap
1.

Rekrytering
Maskinsektionens medlemmar, och utomstående, har rätt att ansöka om
en plats i alla sektionens föreningar. Det ska alltid finnas ett öppet
ansökningsförfarande, och föreningsordförande ansvarar för en öppen
och rättvis rekrytering.

2.

Uteslutning
Om en medlem aktivt motverkar föreningens syfte har föreningen rätt att
utesluta denne.

§14:5 Ekonomi
En förening är en självfinansierad verksamhet, fristående från
Maskinsektionens budget. Medlemmar i föreningar kan dock lägga fram
äskande av medel i enlighet med gällande praxis.
§14:6 Upplösning
Om det visas att en medlemsförening inte uppfyller ovanstående krav har
sektionsstyrelsen rätt att upplösa föreningen. Upplösning kan även ske genom
ett enhälligt beslut av föreningens medlemmar.
att

lägga till följande under kap. 2 i reglementet:
KAPITEL 2
Reglemente för Vice Ordförande
Det åligger Vice Ordföranden att:
…
N)
Vara kontaktperson till sektionens medlemsföreningar

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen - Motion angående Skapandet av
Medlemsföreningar

Lund, 12 mars 2015
Henrik Håkansson & Axel Philipson

Kompletterande yrkande
Undertecknade yrkar på:
att

ålägga sittande sektionsstyrelse att ta fram en mall för “Ansökan om bildande av
medlemsförening” innan HTM1. Denna mall kan då omedelbart tas i bruk vid en
godkänd andra läsning av denna motion.

att

vid godkännande göra erfoderliga kapitelnumreringsändringar.


Lund, 12 mars 2015

Henrik Håkansson

Axel Philipson

Seniors
genom

_________________________________

_________________________________

___________________________________

Niklas Ingemansson
Seniorsordförande

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen  Motion angående Namnbyte för
Mentorsgruppen

Lund, 10 april 2015
Styrelsen

Tillägg: Förklaring
06 oktober 2015
På vårterminsmöte 2015 blev det beslutat att byta namn på Mentorsgruppen till M-mentor. Denna motionen tog även
upp förslaget om att ta bort avsnittet om Mentorsgruppen/M-mentor från Maskinsektionens stadgar. Nedanstående
stadgändring blev bifallen av mötet och ska därför tas upp under Hösttermisnmöte 1 för en andra läsning.

Andra läsningen - Motion angående Namnbyte för
Mentorsgruppen
I dag har Mentorsgruppen 
(läs: M-mentor)
ett eget avsnitt i Maskinsektionens stadgar. I dagsläget är
Mentorsgruppen 
(läs: M-mentor)
en undergrupp till utskottet Seniors och därmed inget eget utskott. Därför
anser vi i styrelsen att, i linje med övriga undergrupper inom sektionen, Mentorsgruppen 
(läs: M-mentor) 
inte
ska stå listat bland Maskinsektionens utskott i stadgarna.
Styrelsen yrkar därför på:

att

i stadgarna ta bort följande från Kapitel 12 U
tskott

§12:13 Mentorsgruppen

§12:13:1
Sammansättning


Mentorsgruppen driver Mentorsprogrammet tillsammans med
Programledningen för Maskinteknikutbildningen och består av
Mentorsgruppens ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Mentorsgruppens reglemente.

§12:13:2
Åligganden

Det åligger Mentorsgruppen att via Mentorsprogrammet:
A)

tillgodose sektionens medlemmar möjlighet att få en inblick
i en tänkbar framtida yrkesroll

B)

erbjuda mentorer med någon slags anknytning till
Maskinteknikutbildningen som har arbetsuppgifter som är
väl relaterade till en Maskinteknikers framtida yrkesroll.

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Andra läsningen  Motion angående Namnbyte för
Mentorsgruppen

Lund, 10 april 2015

Styrelsen
genom
_____________________________
Rasmus Johnsson
Ordförande

Lund, 10 april 2015
Styrelsen

STYRELSEHANDLING

Kemicentrum, Lund, 29 april 2015
V-sektionens styrelse 2015

Motion: Ändring av V-sektionens officiella namn

I nuläget står det skrivet i Teknologkårens stadgar att V-sektionens officiella namn är ”Sektionen
för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH”. Då sektionen består av studenter från fler program än
just Väg- och vattenbyggnad - nämligen Lantmäteri, Brandingenjör, Riskhantering samt
Masterprogrammet Fire Safety Engineering - anser vi i V-sektionens styrelse att namnet inte
överensstämmer med en stor del av sektionens medlemmar. Då V-sektionen också i dagligt tal
benämns som just V-sektionen anser vi att detta är ett mer lämpligt namn.
Därför föreslår V-sektionens styrelse
att

i TLTH:s stadgar under § 16:1 Definition ändra lydelsen:
” Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen;”.
till
” V-sektionen inom TLTH, V-sektionen;”

Med vänliga hälsningar

V-SEKTIONENS STYRELSE 2015

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kemicentrum, Lund, 29 april 2015
V-sektionens styrelse 2015

Motion: Ändring av V-sektionens officiella namn,
följdändring

Med anledning av den motion som V-sektionens styrelse lämnar in angående namnbyte från
”Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen” till ” V-sektionen inom
TLTH, V-sektionen;” måste en följändring göras i Teknologkårens stadgar.
Därför föreslår V-sektionens styrelse
att
till

i TLTH:s stadgar under § 16:2 Medlemmar d) ändra lydelsen:
”Medlem av Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:”
” Medlem av V-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:”

Med vänliga hälsningar

V-SEKTIONENS STYRELSE 2015

Styrelsehandling
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Ändring av V-sektionens officiella namn

Kårhuset Lund, 7 december 2015
Björn Sanders, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Ändring av V-sektionens officiella namn
Då båda motionerna från V-sektionens Styrelse är väldigt snarlika anslås ett gemensamt motionssvar till
de båda.
I grunden anser Styrelsen att det är en god idé att Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH
byter namn till V-sektionen inom TLTH av samma skäl som motionären tar upp. Men Styrelsen anser
sig inte kunna stå bakom motionen utan att veta att detta kommer från medlemmarna på V-sektionen.
Styrelsen har uppmanat motionären att först göra förändringen i sektionens stadgar och därefter låta
Fullmäktige ta diskussionen när stadgan ska stadfästas.
Dock anser styrelsen att Fullmäktige bör uppmana motionären genom att göra ett viljeyttrande om sitt
gillande av ändringen av sektionsnamn.

Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionerna i sin helhet

att

Fullmäktige gör ett viljeyttrande enligt följande:
”Fullmäktige ställer sig bakom motionerna förbehållet att sektionsmötet på Vsektionen fattar samma beslut.”

I tjänsten,

BJÖRN SANDERS
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Ändring av V-sektionens officiella
namn
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Kårhuset Lund, 19 januari 2016

Teknologkårens verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 angav att Utbildningsutskottets
struktur och interna arbetsfördelning skulle ses över. En arbetsgrupp, bestående av
undertecknade motionärer, inrättades hösten 2014 som nu avslutar sitt ämbete. Här
presenteras ett slutgiltigt och komplett förslag på ändringar som bör införlivas i
Teknologkårens styrdokument. Det är vår arbetsgrupps mening att samtliga ändringar,
formulerade nedan som att-satser, bör antas inför verksamhetsåret 16/17. Detta med syfte
att befästa ett ändamålsenligt, långsiktigt hållbart och effektivt påverkansarbete. De konkreta
förändringarna av styrdokumenten redogörs för i bilagan ”Förtydligande av föreslagna attsatser”.

Arbetsgruppen presenterade sitt förslag för Kårstyrelsen i slutet av våren 2015. Detta förslag
lyftes sedan som en proposition till FM6 2015 (se bilagan ”Verksamhetsplansgruppens
förslag – Utbildningsstruktur LTH”). Fullmäktige valde att anta förslaget samt att två
arbetsgrupper skulle tillsättas – en som fick i uppdrag att hitta de pengar som behövs för att
införa en till heltidare, samt en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag på
nödvändiga stadge- och reglementesändringar. På mötet diskuterades huruvida alla
utbildningsutskottets heltidare skulle sitta på samma mandatperiod eller inte och det
beslutades att tre av fyra heltidare skulle sitta på verksamhetsår medan den fjärde skulle sitta
på kalenderår. På FM8 lyftes dock frågan igen och här beslutades att alla fyra ska sitta på
verksamhetsår. Av denna anledning är nuvarande VKOi enbart vald på ett halvår.

De större förändringar som förslaget innefattar är:






Införandet av ytterligare en heltidare, Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Det
innebär att Utbildningsutskottets ordförande går från att vara ideell till att vara
heltidsarvoderad.
Generalsekreterare tar rollen som ställföreträdande Kårordförande.
Samtliga Vice kårordföranden byter namn och arbetsfördelning.
o VKOs (som byter namn till Studiesocialt ansvarig) jobbar mindre med
utbildningsbevakning och mer med rena studiesociala frågor, bland annat
genom att jobba tätare med Aktivitetssamordnaren.
o VKOi och VKOu byter namn till Utbildningsansvarig för externa frågor
respektive Utbildningsansvarig för interna frågor.
o Arbetsfördelningen såväl som ansvaret för respektive utbildningsheltidare
blir tydligare och jämnare fördelat.
Kårordförande tar en tydligare roll i påverkansarbetet och agerar språkrör rörande
utbildningspolitiska frågor i högre utsträckning.
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Under arbetet med att ta fram nödvändiga stadge- och reglementesändringar har
arbetsgruppen valt att göra några mindre ändringar jämfört med ursprungsförslaget
(”Verksamhetsplansgruppens förslag – Utbildningsstruktur LTH”):








Generalsekreterare föreslås inte längre byta namn till vice Kårordförande. Under
hösten har en verksamhetsplansgrupp arbetat med att utvärdera hela
heltidargruppen. Verksamhetsplansgruppen har kommit fram till att
Generalsekreterare ej bör byta namn men att Generalsekreteraren bör var
ställföreträdande Kårordförande. Vi har främst fokuserat på Utbildningsutskottets
verksamhet och avstår således från att föreslå en namnändring.
Miljöombudet avskaffas eftersom det för nuvarande inte finns en naturlig roll för
den inom Utbildningsutskottet. Vi anser att arbetsuppgifterna som för nuvarande
åläggs miljöombudet tillhör hela Kårens verksamhet. Således finns det ingen
anledning att ha ett miljöombud.
Utbildningsansvarig för interna frågor respektive utbildningsansvarig för externa
frågor föreslås få varsin suppleantpost i LTHs Ledningsgrupp för
Grundutbildningen (Det som idag heter Utbildningsberedningen). De båda
Utbildningsansvariga kommer besitta spetskunskap inom olika områden relevanta
för mandatet. Det ger en stor fördel för Utbildningsutskottet att kunna skicka en av
dem på ett möte istället för Huvudansvarig för utbildningsfrågor (som redan i
ursprungsförslaget föreslogs få en ordinarie plats).
Vi har insett att reglementets utformning i många avseenden inte har hängt med
utvecklingen av verksamhetens utförande. Därför har statiska arbetsgrupper (SrKår
och SrInt) under Utbildningsutskottet tagits bort till förmån för ett gemensamt
utbildningsutskott, med tillfälliga arbetsgrupper för specifika uppdrag. Därutöver har
inaktuella kollegier (InstX och UNX) tagits bort till förmån för
studeranderepresentantskollegiet (STUX).

En heltidare kostar kåren ungefär 260 000 kr (231 000 kr i arvodering och arbetsgivaravgifter
samt kostnader för överlämning, kläder etc.). En extra heltidare skulle innebära att vi
budgeterade ett negativt resultat så tillvida att inga andra ändringar görs i budgeten. Utgår
man från tidigare års resultat ska detta inte vara ett problem då kåren tenderar att prestera
bättre än budget. Med andra ord har Kårens resultat de senaste åren varit tillräckligt positivt
för att täcka kostnader för ytterligare en heltidare. Till exempel var verksamhetsåret 14/15
budgeterat att gå -316 000 kr men fick ändå ett positivt resultat.
Skillnaden i budget och utfall kan delvis härledas till att Kåren budgeterar intäkterna från
näringslivsverksamheten försiktigt. Dessutom har organisationen en kultur där resultatet på
många resultatenheter sällan hamnar över, men ofta under, budget. En annan anledning som
gör att Kårens resultat blir bättre än budget är att Kåren inte budgeterar några finansiella
intäkter som ränta eller utdelning. Intäkter från finansiella poster är svåra att förutspå och
därför också svåra att budgetera för. Antagandet att Kåren har noll avkastning på kapitalet är
emellertid en underdrift.
Eftersom budgeten och utfallen skiljer sig åt skulle Kåren kunna frigöra mer pengar för den
löpande verksamheten genom att budgetera för negativa resultat. Det ska dock tas i
Motion angående Utbildningsutskottets struktur
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beaktande att detta skapar större risker för verksamheten och kräver att Kåren har större
kontroll över sina kostnader.
Utöver de ovan nämnda förändringarna bör Kåren fortsätta arbetet med att minska
kostnader inom organisationen. Budgeten har inte utvecklats i takt med verksamheten vilket
har lett till att det finns kostnader som ligger kvar från tidigare år. Det finns dessutom
kostnadsposter som är större än vad de behöver vara. Arbetet med att kostnadseffektivisera
Kåren, som fortgår i samband med budgetarbetet, kommer med andra ord att frigöra pengar
för verksamheten.

För att Teknologkåren framöver ska kunna bedriva ett ändamålsenligt, effektivt och
proaktivt påverkansarbete anser vi att nedanstående förändringar bör antas. Eftersom det
finns ekonomiska resurser såväl som ett behov av förändring av verksamheten yrkar vi på:
1) att

i Stadgarna stryka § 7:2 Sammansättning till förmån för
“§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, huvudansvarig för
utbildningsfrågor, utbildningsansvarig för interna frågor,
utbildningsansvarig för externa frågor, studiesocialt ansvarig,
projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.”

2) att

i Stadgarna stryka § 8:4 Frånfälle till förmån för
“§ 8:4 Frånfälle
Vid Kårordförandes frånfälle träder i dennes ställe Generalsekreterare.”

3) att

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, första att-satsen, stryka
“Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
generalsekreterare

(1)
(1)
(1)”,

till förmån för
“generalsekreterare
huvudansvarig för utbildningsfrågor
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för externa frågor
studiesocialt ansvarig

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)”

samt stryka
”utbildningsutskottets ordförande
4) att

(1)”

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, första att-satsen, stryka
” ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse
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till förmån för
” ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse

5) att

(2o, 2s)”

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, andra att-satsen, stryka
”miljöombud

(1)”,

”diskrimineringsombud

(2)”

samt stryka
“ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
ledamot i Grundutbildningsberedningen

(1o,1s)
(2o, 2s)”

till förmån för
”ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för
grundutbildning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas infrastruktur- och
biblioteksberedning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas arbetsgrupp för
jämlikhet, likabehandling och mångfald
6) att

(1o, 2s)”

(1)”

i Reglementet 4.2.3 Övriga val, första att-satsen, stryka
“doktorandombud

8) att

(1o, 2s)

i Reglementet 4.2.2 Höstfullmäktige, första att-satsen, stryka
“Vice Kårordförande för internationella frågor

7) att

(2o, 1s)

(1)”

i Reglementet 4.2.4 Valförfarande lägga till
” En ordinarie och en suppleant plats i SLTH är i första hand
reserverade för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej
har inkommit med förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla
medlemmar att kandidera.”

9) att

i Reglementet 5.1 Åligganden stryka tolfte att-satsen
“att

10) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av kårens
vice kårordförande som träder i kårordförandes ställe vid dennes
förfall enligt stadgans § 8:4.”

i Reglementet 5.1 Åligganden lägga till att-satsen
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“att

11) att

att
att

ta en aktiv roll i Kårens utbildningspolitiska påverkansarbete,
vara Kårens representant i Lunds Universitets Studentkårers Ting
och Lunds Universitets Studentkårers ordförandekollegium,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs styrelse,
vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium,”

i Reglementet 6.2 Generalsekreterare lägga till att-satserna
“att
att

13) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte fastställa en generell
arbetsfördelning inom utbildningsutskottets ledningsgrupp.”

i Reglementet 6.1 Kårordförande, efter att-sats tre, lägga till att-satserna
”att
att

12) att

Kårhuset Lund, 19 januari 2016

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete, samt
vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes ställe.”

i Reglementet stryka 6.3 Vice Kårordförande för utbildningsfrågor till förmån för
” 6.3 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för
interna frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens
politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor:
att
att
att
att
att

14) att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av
Kårens pedagogiska pris,
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas
ledningsgrupp för grundutbildning.”

i Reglementet stryka 6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor till förmån
för
”6.5 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens
verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.

Motion angående Utbildningsutskottets struktur
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Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud.
Det åligger Studiesocialt ansvarig:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

15) att

samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor,
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,
ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans med
denne ansvara för arbetet med Kårens aktiviteter och
alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt perspektiv,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs arbetsgrupp för
jämlikhet, mångfald och likabehandling,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs infrastruktur- och
biblioteksberedning,
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
studiesociala frågor,.
i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda Kårens
skyddsombudsarbete.
i rollen som Likabehandlingsombud leda Kårens
likabehandlingsarbete samt erbjuda stöd och representation till
medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under sin
studietid.”

i Reglementet stryka 6.5 Vice Kårordförande för internationella frågor till förmån
för
”6.4 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig
för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för
Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor:
att
att
att
att

16) att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
samordna och leda Kårens påverkansarbete kopplat till Sveriges
Förenade Studentkårer,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas
ledningsgrupp för grundutbildning”

i Reglementet 6.9 Aktivitetssamordnare lägga till att-satsen
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17) att
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ha god kontakt med Studiesocialt Ansvarig samt tillsammans med
denne ansvara för arbetet med Kårens aktiviteter och
alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt perspektiv.”

i Reglementet Kapitel 6 Presidiet lägga till
” 6.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
Det åligger Huvudansvarig för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
vara ordförande för Utbildningsutskottet,
vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
vara Kårens huvudansvarig för forsknings- och
forskningsutbildningsfrågor
sammankalla och leda arbetet i strategigruppen,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i LTHs styrelse,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs ledningsgrupp
GU,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.”

samt korrigera numreringen i Kapitel 6 Presidiet därefter.
18) att

i Reglementet 7.9 Utbildningsutskottet i slutet av det första stycket lägga till
“Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt
påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter
bedriver i frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.”

19) att

i Reglementet stryka 7.9.1 Ledningsgruppen för Utbildning till förmån för
”7.9.1 Ledningsgrupp för Utbildningsutskottet
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom
utbildningsutskottet. Den sammankallas av Huvudansvarig för
utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna frågor såväl som
Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa
frågor, Studiesocialt ansvarig samt erforderligt antal ledamöter.
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Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Medlemmar av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan
adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att

att
att
att
att
att
att

20) att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av
mandat i LTHs beslutande och beredande organ.
föra ett aktuellt register över Kårens studeranderepresentanter i
LTHs beslutande och beredande organ, samt att informera
berörda organs ordförande, eller motsvarande, om vilka personer
som Kåren utsett till studeranderepresentanter.
bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs i enlighet med
4.2 till kårstyrelsen.
till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning,
som ej regleras i reglementet, inom ledningsgruppen.
Utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av kåren
initierade, arbetsgrupper
genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att
effektivisera det gemensamma påverkansarbetet.
genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar
gentemot LTHs studenter med avseende på utbildningsrelaterade
frågor.
i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper
verka för en höjd utbildningskvalité.”

i Reglementet 7.9.2 Arbetsgrupper stryka
“Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.”
till förmån för
“Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de
arbetsgrupper vars ansvarsområden stadgas nedan.”

21) att

i Reglementet stryka 7.9.2.1 Gemensamma Studierådet.

22) att

i Reglementet stryka 7.9.2.2 Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella
Studierådet.

23) att

i Reglementet stryka 7.9.2.3 Strategigruppen till förmån för
”7.9.2.1 Strategigruppen
Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är
dessutom ansvarig för att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen.
Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög utsträckning som möjligt ha
en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
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Det åligger Strategigruppen
att

att
24) att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk
karaktär till fullmäktige, utskottets övriga grupper samt
studeranderepresentanter i LTHs beslutande och beredande
organ.
underhålla och bereda underlag till Kårens åsiktsprogram.”

i Reglementet stryka 7.9.2.4 Generiska Arbetsgrupper till förmån för
”7.9.2.2 Generiska Arbetsgrupper
Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper.
Behovet av införandet av en generisk arbetsgrupp ska förankras i
utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt syfte kopplat
till berikandet av samtliga studenters studiesituation.
Ledningsgruppen bestämmer på förhand vem som är ordförande för
arbetsgrupperna. I de fall ordföranden av arbetsgrupperna inte är en
ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden för arbetsgrupperna
löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till
ledningsgruppen.”

25) att

i Reglementet stryka 7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet till förmån för
”7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas. Kollegiet sammankallas
av Studiesocialt ansvarig.”

26) att

i Reglementet stryka 7.9.3.2 Studierådskollegiet till förmån för
”7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande.
Kollegiet sammankallas av Utbildningsansvarig för interna frågor.”

27) att

i Reglementet stryka 7.9.3.3 Utbildningsnämndskollegiet till förmån för
”7.9.3.3 Studeranderepresentantskollegiet
Alternativ titulering är STUX
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant
från alla av LTHs beslutande och beredande organ.
Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre delkollegier med
avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp
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beslutar om antalet, omfattningen samt ansvarig för sammankallande
av delkollegier.”
28) att

i Reglemente stryka 7.9.3.4 Världsmästarkollegiet till förmån för
”7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VMX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig
ledamot till att sammankalla och leda Kollegiet.”

29) att

i Reglemente stryka 7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet till förmån för
”7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet
ingår sektionernas likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att
att
att
att
att
att

aktivt motverka diskriminering,
erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av
personer kopplade till Lunds Tekniska Högskola eller Kåren,
informera studenterna om deras rättigheter,
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,
bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med
likabehandlingsfrågor,
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds
Tekniska Högskolas verksamhet.”

30) att

i Reglemente stryka 7.9.3.6 Institutionsstyrelsekollegiet

31) att

i Reglemente stryka 7.9.4 Poster

32) att

i Reglementet 14.3 Kollegierna stryka

“studierådsordförandekollegium
utbildningsnämndskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium

vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för internationella frågor
vice kårordförande för studiesociala frågor“

till förmån för
“studierådskollegium
studeranderepresentantskollegium

utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för interna frågor
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ledamot i Utbildningsutskottets ledningsgrupp
studiesocialt ansvarig”

i Policy för riktlinjer stryka
”Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s
slut till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år
för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande
för internationella frågor och Projektledare ARKAD. För nyvald
utgår en veckas arvodering i december månad för överlämning.
Arvode utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i
läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för
Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för
studiesociala frågor.”
till förmån för
”Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s
slut till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år
för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare och Projektledare
ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad
för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år
för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor samt Studiesocialt
ansvarig.”

35) att

ändringarna i att-satserna 3-8 börjar gälla omgående, ändringarna i att-sats 34
börjar gälla första vardagen efter läsperiod 4 2016 och övriga ändringar börjar gälla
1 juli 2016.

I kärnverksamhetens tjänst,

MICAELA BORTAS
VKOs 14/15,
Styrelseledamot 15/16

SARA GUNNARSSON
Kårordförande 14/15

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
VKOu 14/15
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

DANIEL LUNDELL
VKOu 13/14
Styrelseledamot 14/15

JACOB ADAMOWICZ
Styrelseordförande 14/15

LINNEA THÖRNQVIST
VKOi 2015
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§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, vice kårordförande för
utbildningsfrågor, vice kårordförande för studiesociala frågor, vice kårordförande för
internationella frågor, projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.
§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, huvudansvarig för utbildningsfrågor,
utbildningsansvarig för interna frågor, utbildningsansvarig för externa frågor, studiesocialt
ansvarig, projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.

§ 8:4 Frånfälle
Vid kårordförandens frånfälle träder i dennes ställe den vice kårordföranden som utses av
kårstyrelsen, vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte.
§ 8:4 Frånfälle
Vid Kårordförandes frånfälle träder i dennes ställe Generalsekreterare.
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Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
kårordförande
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
generalsekreterare
pedell
näringslivsansvarig
kårstyrelsens ordförande
ledamot i kårstyrelsen
Pålsjö Ängsblads redaktör
sakrevisor
sakrevisorssuppleant
arkivutskottets ordförande
tackmästeriutskottets ordförande
utbildningsutskottets ordförande
Kårhusservices förvaltare
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3o, 3s)

Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
kårordförande
generalsekreterare
huvudansvarig för utbildningsfrågor
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för externa frågor
studiesocialt ansvarig
pedell
näringslivsansvarig
kårstyrelsens ordförande
ledamot i kårstyrelsen
Pålsjö Ängsblads redaktör
sakrevisor
sakrevisorssuppleant
arkivutskottets ordförande
tackmästeriutskottets ordförande
Kårhusservices förvaltare
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse
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(2o,2s)
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Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
medaljkommiténs ordförande
balmästare
datoransvarig
miljöombud
programmästare
rullechef
tut-chef
diskrimineringsombud
ledamot i datorsystemgruppen
superintendent
arkivarie
kårfotograf
ledamot i husutskottet
ledamot i idrottsutskottet
ledamot i aktivitetsutskottet
ledamot i tackmästeriutskottet
ledamot i utbildningsutskottet
ledamot i Medaljkommitén
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
ledamot i Grundutbildningsberedningen
F1 Röj Boss
Head of International Introduction

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

(12)
(1o,1s)
(2o, 2s)
(1)
(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
medaljkommiténs ordförande
balmästare
datoransvarig
programmästare
rullechef
tut-chef
ledamot i datorsystemgruppen
superintendent
arkivarie
kårfotograf
ledamot i husutskottet
ledamot i idrottsutskottet
ledamot i aktivitetsutskottet
ledamot i tackmästeriutskottet
ledamot i utbildningsutskottet
ledamot i Medaljkommitén
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
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för grundutbildning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas infrastruktur- och
biblioteksberedning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas arbetsgrupp för
jämlikhet, likabehandling och mångfald
F1 Röj Boss
Head of International Introduction

(2o, 1s)
(1o, 2s)
(1o, 2s)
(1)
(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid höstfullmäktige välja följande poster:
projektledare ARKAD
informationsansvarig
Vice Kårordförande för internationella frågor
Aktivitetssamordnare
nollegeneral
talman
fullmäktiges sekreterare
valberedningens ordförande
ledamot i valberedningen
valnämndens ordförande
ledamot i valnämnden
ledamot i rekryteringsnämnden
ledamot i karriärnämnden

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2o, 2s)
(2o, 2s)

Det åligger Fullmäktige
att

vid höstfullmäktige välja följande poster:
projektledare ARKAD
informationsansvarig
Aktivitetssamordnare
nollegeneral
talman
fullmäktiges sekreterare
valberedningens ordförande
ledamot i valberedningen
valnämndens ordförande
ledamot i valnämnden
ledamot i rekryteringsnämnden
ledamot i karriärnämnden

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2o, 2s)
(2o, 2s)

Det åligger Fullmäktige
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att

vid lämplig tidpunkt välja följande poster:
doktorandombud
ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige

att

vart tredje år under höstfullmäktige välja
Inspektor (1)

att

vid höstens första möte välja följande poster:
BEST-ordförande

(1)

att

under valfullmäktige året före jubileumsår välja följande poster:
Jubileumsgeneral

(1)

(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid lämplig tidpunkt välja följande poster:
ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige

att

vart tredje år under höstfullmäktige välja
Inspektor (1)

att

vid höstens första möte välja följande poster:
BEST-ordförande

(1)

att

under valfullmäktige året före jubileumsår välja följande poster:
Jubileumsgeneral

(1)

4.2.4 Valförfarande
Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens ordförande. Därefter väljs
kårstyrelsens ordförande bland dessa ledamöter.
4.2.4 Valförfarande
Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens ordförande. Därefter väljs
kårstyrelsens ordförande bland dessa ledamöter.
En av de ordinarie posterna och en av suppleantposterna i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag,
vakantsätts posterna med möjlighet för alla medlemmar att kandidera.
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Det åligger kårstyrelsen […]
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av kårens vice kårordförande
som träder i kårordförandes ställe vid dennes förfall enligt stadgans § 8:4.”

Ingen

Ingen
Det åligger kårstyrelsen […]
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte fastställa en generell arbetsfördelning
inom utbildningsutskottets ledningsgrupp.”
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Det åligger kårordförande
att
kalla till kårstyrelsens sammanträde,
att
leda och övervaka kårstyrelsens arbete,
att
övervaka arbetet i utskotten,
att
i officiella sammanhang representera Kåren,
att
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena, samt
att
vara Kårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för kårordföranden.
att
Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt.”
Det åligger kårordförande
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

kalla till kårstyrelsens sammanträde,
leda och övervaka kårstyrelsens arbete,
övervaka arbetet i utskotten,
ta en aktiv roll i Kårens utbildningspolitiska påverkansarbete,
vara Kårens representant i Lunds Universitets Studentkårers Ting och Lunds
Universitets Studentkårers ordförandekollegium,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs styrelse,
vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium,
i officiella sammanhang representera Kåren,
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena, samt
vara Kårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för kårordföranden.
Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt.”

Ingen
Det åligger Generalsekreterare […]
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete, samt
vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes ställe.”
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”6.3 Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Alternativ titulering är VKOu alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
utbildningsfrågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Det åligger Vice Kårordförande för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens påverkansarbete i utbildningsfrågor
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av Kårens pedagogiska pris
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet
leda och fördela Gemensamma Studierådets arbete att löpande avrapportera
Gemensamma Studierådets arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor

6.3 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans
med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor:
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av Kårens pedagogiska
pris,
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.

6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Alternativ titulering är VKOs alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor är tillika Likabehandlingsombud.
Det åligger Vice Kårordförande för studiesociala frågor:
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att
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och studentförsäkringar
löpande avrapportera LiBes arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor

6.5 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor.
Denne ansvarar också för att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som Samordnade
studerandeskyddsombud.
Det åligger Studiesocialt ansvarig:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor,
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,
ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans med denne ansvara för
arbetet med Kårens aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs arbetsgrupp för jämlikhet, mångfald och likabehandling,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs infrastruktur- och biblioteksberedning,
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor,.
i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda Kårens
skyddsombudsarbete.
i rollen som Likabehandlingsombud leda Kårens likabehandlingsarbete samt erbjuda
stöd och representation till medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under
sin studietid

Notera att ändring av paragrafnumrering sker så att Studiesocialt ansvarig och
Utbildningsansvarig för externa frågor byter plats.
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6.5 Vice Kårordförande för internationella frågor
Alternativ titulering är VKOi alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för internationella frågor samordnar och leder Kårens arbete för
internationalisering, samt stödjer Kårordföranden i dennes arbete.
Det åligger Vice Kårordförande för internationella frågor:
att
att
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens internationaliseringsarbete
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med och informera sektionernas
studieråd
sammankalla och leda arbetet i Världsmästarkollegiet
leda och fördela SRInt:s arbete
löpande avrapportera SRInt:s arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för internationella frågor
vara Head of International Introduction behjälplig i dennes arbete

6.4 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar
tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor:
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
samordna och leda Kårens påverkansarbete kopplat till Sveriges Förenade
Studentkårer,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning

Notera att ändring av paragrafnumrering sker så att Studiesocialt ansvarig och
Utbildningsansvarig för externa frågor byter plats.

Ingen
Det åligger aktivitetssamordnare […]
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att

ha god kontakt med Studiesocialt Ansvarig samt tillsammans med denne ansvara för
arbetet med Kårens aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv.

Ingen
6.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och samordna
utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
Det åligger Huvudansvarig för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
vara ordförande för Utbildningsutskottet,
vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
vara Kårens huvudansvarig för forsknings- och forskningsutbildningsfrågor
sammankalla och leda arbetet i strategigruppen,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i LTHs styrelse,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs ledningsgrupp GU,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
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Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall 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.
Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall 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. Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt påverkansarbete
som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter bedriver i frågor och ärenden av
utbildningsrelaterad karaktär.

7.9.1 Ledningsgruppen för Utbildning
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av ordförande.
Ledningsgruppen består av Vice Kårordförande för utbildningsfrågor, Vice Kårordförande
för studiesociala frågor, Vice Kårordförande för internationella frågor, samt Ordförande och
Vice Ordförande för utskottet. Kårstyrelse samt revisor är ständigt adjungerade med
yrkande- och yttranderätt.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att
att
att

inom sig utse en huvudansvarig för forsknings- och forskarutbildningsfrågor
i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i institutions-,
hus- och avdelningsråd, programledningar, utbildningsnämnder samt övriga externa
organ där Kåren har representanter
inom sig utse en huvudansvarig för utbildningspolitiska frågor
föra ett aktuellt register över Kårens representanter i externa organ, samt att informera
berörda organ om vilka personer Kåren utsett till representanter
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7.9.1 Ledningsgrupp för Utbildningsutskottet
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna
frågor såväl som Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsvarig för
interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor, Studiesocialt ansvarig samt erforderligt
antal ledamöter. Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Medlemmar av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att
att
att
att
att
att
att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i LTHs
beslutande och beredande organ.
föra ett aktuellt register över Kårens studeranderepresentanter i LTHs beslutande och
beredande organ, samt att informera berörda organs ordförande, eller motsvarande,
om vilka personer som Kåren utsett till studeranderepresentanter.
bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs i enlighet med 4.2 till kårstyrelsen.
till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning, som ej regleras i
reglementet, inom ledningsgruppen.
Utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av kåren initierade,
arbetsgrupper
genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att effektivisera det
gemensamma påverkansarbetet.
genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar gentemot LTHs
studenter med avseende på utbildningsrelaterade frågor.
i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper verka för en höjd
utbildningskvalité.

7.9.2 Arbetsgrupper
Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars ansvarsområden
stadgas nedan.
7.9.2 Arbetsgrupper
Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.

7.9.2.1 Gemensamma Studierådet
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Alternativ titulering är SRKår.
Gruppens arbete leds och fördelas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor. Samtliga
studenter på LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt på Gemensamma
Studierådets möten.
Det åligger Gemensamma Studierådet
att
att
att
att
att

samordna och bedriva utbildningsbevakning av kurser utanför obligatoriet
i samarbete med SRX handlägga utbildningsfrågor som berör hela fakulteten
ansvara för att det årligen arrangeras utbildningar för externa representanter
bistå Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor i dennes arbete
i övrigt verka för en höjd utbildningskvalitet vid Lunds Tekniska Högskola

Ingen

7.9.2.2 Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet
Alternativ titulering är SRInt eller ArbInt.
Arbetsgruppen rapporterar till Vice Kårordförande för Internationella frågor, om ej annat
beslutas är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Samtliga studenter på
LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt på Internationella
Arbetsgruppen tillika Studierådets möten. I arbetsgruppen ingår förutom därtill av
fullmäktige valda ledamöter ordförandena för IAESTE och BEST.
Det åligger Internationella Arbetsgruppen tillika Studierådet
att
att
att
att
att
att

bevaka studenternas intressen i frågor med internationell anknytning
verka för en god integrering av internationella studenter i kårens verksamhet
verka för en god integration mellan inhemska och utländska studenter
anordna evenemang, fadderi och annan verksamhet som främjar internationalisering
bistå Vice Kårordförande för Internationella frågor i dennes arbete
i övrigt verka för en ökad internationalisering inom Kåren och Lunds Tekniska
Högskolas verksamhet och ledning.

Ingen

7.9.2.3 Strategigruppen
Arbetsgruppen rapporterar till Utbildningsutskottets Ordförande, om ej annat beslutas av
ledningsgruppen är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Arbetsgruppen
bör inkludera ledamöter från fullmäktige samt övriga grupper och organ inom utskottet i sin
sammansättning.
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Det åligger Strategigruppen
att
att

bereda strategiska och utbildningspolitiska frågor till fullmäktige samt utskottets
övriga grupper
underhålla och bereda underlag till Kårens olika åsiktsprogram

7.9.2.1 Strategigruppen
Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är dessutom ansvarig för
att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen. Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög
utsträckning som möjligt ha en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
Det åligger Strategigruppen
att
att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk karaktär till fullmäktige,
utskottets övriga grupper samt studeranderepresentanter i LTHs beslutande och
beredande organ.
underhålla och bereda underlag till Kårens åsiktsprogram.

7.9.2.4 Generiska Arbetsgrupper
Utöver ovan stipulerade stående arbetsgrupper må ledningsgruppen inrätta erforderligt antal
övriga arbetsgrupper. Dessa skall ha ett tydligt uppdrag och rapportera till någon på förhand
bestämd ledamot av ledningsgruppen.

7.9.2.2 Generiska Arbetsgrupper
Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper. Behovet av införandet av en
generisk arbetsgrupp ska förankras i utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt
syfte kopplat till berikandet av samtliga studenters studiesituation. Ledningsgruppen
bestämmer på förhand vem som är ordförande för arbetsgrupperna. I de fall ordföranden av
arbetsgrupperna inte är en ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden för arbetsgrupperna
löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till ledningsgruppen.

7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud samt Kårens samordnande
studerandeskyddsombud. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för studiesociala
frågor.
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7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud. Kollegiet sammankallas av
Studiesocialt ansvarig.

7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga studierådsordföranden samt ordföranden för
arbetsgrupperna SRKår och SRInt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor.

7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor.

7.9.3.3 Utbildningsnämndskollegiet
Alternativ titulering är UNX.
I Utbildningsnämndskollegiet ingår de som innehar TLTH-mandat i utbildningsnämnderna.
Övriga ledamöter i utbildningsnämnderna är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.

7.9.3.3 Studeranderepresentantskollegiet
Alternativ titulering är STUX
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant från alla av LTHs
beslutande och beredande organ. Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre
delkollegier med avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas av
Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp beslutar om antalet,
omfattningen samt ansvarig för sammankallande av delkollegier.
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7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VmX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Internationella frågor.

7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VmX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig ledamot till att
sammankalla och leda Kollegiet.

7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Vice Kårordförande Studiesociala frågor. I kollegiet
ingår sektionernas likabehandlingsombud.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att
att
att
att
att
att

aktivt motverka diskriminering
erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till
Lunds Tekniska Högskola eller Kåren.
informera studenterna om deras rättigheter
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan
bistå Vice Kårordförande för Studiesociala frågor i dennes arbete med
likabehandlingsfrågor
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet

7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet ingår sektionernas
likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att

aktivt motverka diskriminering,
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att
att
att
att
att

erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till
Lunds Tekniska Högskola eller Kåren,
informera studenterna om deras rättigheter,
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,
bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med likabehandlingsfrågor,
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet.

7.9.3.6 Institutionsstyrelsekollegiet
Alternativ titulering är InstX.
I Institutionsstyrelsekollegiet ingår de som innehar TLTH-mandat i institutionsstyrelserna.
Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.

Ingen.

7.9.4 Poster
7.9.4.1 Utbildningsutskottets Ordförande
Alternativ titulering är LeGO.
Utbildningsutskottets ordförande sammankallar och leder arbetet i ledningsgruppen.
Det åligger Utbildningsutskottets Ordförande:
att
att
att

med sammankalla ledningsgruppen
leda och fördela arbetet i ledningsgruppen
sammankalla samt leda och fördela arbetet i strategigruppen

7.9.4.2 Utbildningsutskottets Vice Ordförande
Det åligger Utbildningsutskottets Vice Ordförande:
att
att

då så erfordras träda i Utbildningsutskottets Ordförandes ställe
vara Utbildningsutskottets Ordförande behjälplig i dennes arbete

7.9.4.3 Likabehandlingsombud
Alternativ titulering är LikO.
Likabehandlingsombudet skall erbjuda stöd och representation till medlemmar som anser sig
blivit diskriminerade av personer kopplade till LTH.
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Likabehandlingsombudet är Vice Kårordförande för Studiesociala frågor. Vice
Kårordförande för studiesociala frågor är ansvarig för att leda arbetet i LiBe.
Det åligger Likabehandlingsombudet
att
att
att

leda Kårens likabehandlingsarbete
leda och fördela arbetet inom Likabehandlingskollegiet
bevaka kårens intressen i olika organ för likabehandlingsfrågor.

7.9.4.5 Doktorandombud
Doktorandombud samordnar och leder tillsammans med vice kårordförande och
doktorandsektionens styrelse Kårens arbete i forskarutbildningsfrågor.
Det åligger doktorandombudet
att
att
att

bevaka Kårens intressen i olika organ för forskarutbildningsfrågor
att informera medlemmarna om forskarutbildningsfrågor
närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten

7.9.4.6 Samordnande studerandeskyddsombud
Det samordnande studerandeskyddsombudet bevakar Kårens intressen i organ för
arbetsmiljöfrågor, samt informerar medlemmarna om arbetsmiljöfrågor. Det samordnande
studerandeskyddsombudet är tillrika Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
Det åligger samordnande studerandeskyddsombudet att under lämpliga former kontinuerligt
hålla kontakt med sektionernas studerandeskyddsombud, samt att dessa hålls utbildade.
7.9.4.7 Miljöombud
Miljöombudet bevakar Kårens intresse i organ där miljömässig hållbar utveckling diskuteras.
Vidare bevakar miljöombudet Kårens verksamhet ur ett miljöperspektiv för att minimera
Kårens negativa påverkan på den yttre miljön. Det är därför viktigt att Miljöombudet är
påläst om aktuella föreskrifter som föreligger vid både Lunds universitet och vid LTH. Det
är även viktigt att Miljöombudet känner till vilka policyn och riktlinjer som berör miljömässig
hållbar utveckling på Kåren och hjälper till i de fall då dessa behöver utvecklas.
Miljöombudet kan även agera stöd vid liknande arbete på sektionerna och har i uppdrag att
skapa engagemang och vara drivande i utvecklingen av hållbart miljömässigt arbete på hela
LTH.

Ingen
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Följande ständiga kollegier finns (med Kårens representant angiven):
ordförandekollegium
industrikontaktskollegium
sexmästarkollegium
studierådsordförandekollegium
utbildningsnämndskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium
programmästarkollegium
infokollegium
cafémästarkollegium
överphöskollegium
pengakollegium
idrottskollegium
arkivariekollegium

kårordförande
näringslivsansvarig
aktivitetssamordnare
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för internationella frågor
vice kårordförande för studiesociala frågor
aktivitetssamordnare
informationsansvarig
generalsekreterare
nollegeneral
generalsekreterare
idrottsutskottets ordförande
arkivutskottets ordförande

Följande ständiga kollegier finns (med Kårens representant angiven):
ordförandekollegium
industrikontaktskollegium
sexmästarkollegium
studierådskollegium
studeranderepresentantskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium
likabehandlingskollegium
programmästarkollegium
infokollegium
cafémästarkollegium
överphöskollegium
pengakollegium
idrottskollegium
arkivariekollegium
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ledningsgrupp
studiesocialt ansvarig
studiesocialt ansvarig
aktivitetssamordnare
informationsansvarig
generalsekreterare
nollegeneral
generalsekreterare
idrottsutskottets ordförande
arkivutskottets ordförande
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Förtydligande av föreslagna att-satser

Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista
dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig,
Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande för internationella frågor och Projektledare
ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för överlämning. Arvode
utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30
juni nästföljande år för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista
dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig,
Aktivitetssamordnare och Projektledare ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i
december månad för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för Kårordförande,
Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsansvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor samt
Studiesocialt ansvarig.

Bilaga till motion angående
Utbildningsutskottets struktur
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Verksamhetsplansgruppen förslag Utbildningsstruktur TLTH
Bakgrund
Arbetet med den nya strukturen grundar i följande ur Verksamhetsplanen 14/15:
Utveckling av kårens påverkansarbete
En central del i kårens verksamhet är påverkansarbetet gentemot exempelvis LTH
(Lunds Tekniska Högskola) och Lunds universitet, framförallt i syfte att påverka vår utbildning och
situationen kring denna. Under verksamhetsåret 2013/2014 har brister i organisationen kring
påverkansarbetet uppmärksammats.
Genom den organisationsöversyn som gjorts 2013/2014 har man uppmärksammat att det finns en
brist i tydligheten gällande arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordförandena. De
första stegen mot en bättre struktur måste ske under sommarens överlämning där en tydlig diskussion
tas kring arbetsuppgifterna och ansvarsfördelningen mellan de vice kårordförandena. Även efter detta
så krävs en utvärdering under året hur det förändrade arbetet har fallit ut.
Utbildningsutskottet har sedan 2011 haft en ny struktur som skiljer sig ganska mycket från andra
utskott. Utskottet består bland annat av en ledningsgrupp under ledning av en ideell ordförande samt
ett rådgivande organ (strategigruppen) och ett par undergrupper såsom exempelvis kårens studieråd
(SRKår). Efter ett antal år med denna struktur är det dags att se över hur strukturen fungerar och hur
de olika grupperna lever upp till sitt syfte.
•
•

Utvärdera arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordföranden.
Utvärdera utbildningsutskottets struktur.

Inledning

Utöver det faktum att ansvarfördelningen mellan de tre vice kårordförandena har varit otydlig har
även strukturen i utbildningsutskottet varit det. Detta beror delvis på otydligt definierade
arbetsuppgifter på de utbildningsansvariga i kombination med att området utbildning är väldigt brett.
Det beror även på att arbetsbelastningen, trots otydligheten, har varit väldigt stor, främst på Vice
Kårordförande med utbildningsansvar (VKOu). Vi har i arbetsgruppen därför valt att slå ihop
ovanstående delmål för att lösa problemet i stort.
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Förslag – Övergripande
För att lösa problemet med arbetsbelastningen var gruppen tidigt eniga om att mer resurser krävs på
utbildningsområdet. Detta var även någonting som Fullmäktige tog ett inriktningsbeslut om under
hösten 2014. Verksamhetsplanen tenderar till exempel att vara väldigt utbildningstung utan att kåren
har kunnat möta de behov av resurser som krävs, särskilt med avseende på att detta arbete sker utöver
den löpande verksamheten. Vi föreslår därför att den idag ideellt engagerade utskottsordföranden
övergår till en heltidspost samt att Vice Kårordförande med internationellt ansvar (VKOi) övergår till
att arbeta helt med utbildningsfrågor (i enlighet med VKOi-arbetsgruppens förslag).
I samband med att mer resurser läggs på utbildningsområdet kan Vice Kårordförande med
studiesocialt ansvar (VKOs), som idag till stor del har ansvar för rent utbildningspolitiska frågor, ta ett
större studiesocialt ansvar och arbeta närmare kårens övriga verksamhet, och framförallt fritidsbenet.
Det är dock viktigt att VKOs är fortsatt insatt i kårens utbildningsverksamhet enligt förslag på
ansvarsfördelning nedan då arbetsmiljöarbetet inte går att särskilja helt från utbildningsområdet. Den
stora skillnaden blir alltså att VKOs arbete inte blir lika tvådelat som det är idag. Istället blir VKOs
utbildningspolitiska ansvar endast det som är det studiesociala inom utbildningsområdet.
Som ytterst ansvarig för kårens påverkansarbete bör Kårordförande (KO) representera kåren på LUgemensam nivå i större utsträckning än i dagsläget. Detta kräver att KO är mer delaktig i kårens
utbildningspolitiska arbete. Då KO redan dagsläget har tagit ett steg närmare utbildningsområdet
anser vi att en ökad delaktighet i utbildningsfrågor känns naturlig och att arbetsbelastningen på KO
inte kommer öka märkbart. Detta förutsätter dock att Generalsekreteraren (GS) kan stödja KO
ytterligare i sitt arbete och att ansvarsfördelningen däremellan är god. Den stora skillnaden blir att KO
förväntas vara mer insatt i kårens utbildningspolitiska verksamhet för att kunna representera denna
utåt i större utsträckning likt många andra kårordföranden gör idag både lokalt och nationellt. Även
här går mer detaljer om ansvarfördelning att finna nedan.
Sammanfattningsvis föreslår vi en struktur som är i enlighet med andra kårer där TLTH får mer
resurser på utbildning. Detta innebär i sin tur att vi kan arbeta mer proaktivt med både
utbildningspolitiska och studiesociala frågor. Vi får även möjlighet att engagera oss mer på LUgemensam nivå där vi i dagsläget har väldigt låg närvaro och skulle behöva lägga mer tid för att öka
våra möjligheter att påverka. Förslaget ger oss även möjlighet att ta större plats i vårt nationella arbete
och arbeta proaktivt även här.

Förslag på titlar och ansvarsfördelning i utbildningsutskottet
Utöver förslagen på representation i olika organ nedan så finns ett behov av att i förväg definiera de
olika posternas fokusområden. Detta för att rätt person ska hamna på rätt post.
Vi ser först och främst ett behov av att ha en heltidarpost som kan samordna allt det
utbildningspolitiska arbete som bedrivs på kåren och som idag görs av en ideell utskottsordförande. Vi
vill i övrigt behålla utskottet som det ser ut i dag. Vi föreslår att denne heltidare kallas för
Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne person ska bland annat se till att prioriteringar i utskottet görs,
ha en övergripande koll på deadlines och hålla en beslutsuppföljning i utskottet så att inga frågor faller
mellan stolarna. Huvudansvarig för utbildningsfrågor bör även vara den som agerar representant för
utbildningsfrågor gentemot doktoranderna, i utbildningsberedningen (UBB) och tillsammans med KO
på LTHs ledningsnivå.
De heltidsarvoderade utbildningsansvariga (2st) som alltså inte leder utskottsarbetet bör båda kallas
för just utbildningsansvariga då de båda kommer arbeta rent utbildningspolitiskt. För att bedriva ett
nationellt påverkansarbete behöver dock kåren en utbildningsansvarig som är politiskt lagd och
intresserad av det rent politiska (det ”politiska spelet” om så vill) och en utbildningsansvarig som är
intresserad av att samordna det arbete som kårens alla studeranderepresentanter bedriver. Här tror vi
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att kåren söker två personer med lite olika intressen. En som vill bedriva nationellt utbildningspolitiskt
påverkansarbete och en som vill samordna och leda studentgrupper på fakultetsnivå. På de
utbildningsansvariga kan även den internationella representation som kommer finnas kvar och måste
samordnas läggas. Dessa två kan även ta ett större ansvar med verksamhetsplansarbetet och lägga mer
tid på studentärenden än vad som är möjligt idag. Mer tid kommer även kunna läggas på det
gemensamma arbetet i utskottet med till exempel utbildningar, Speak Up Days, workshops,
nyhetsbrev, undersökningar, förankring m.m.
Med detta sagt så ser vi dock fördelar med att i efterhand dela in specifika arbetsuppgifter mellan de
utbildningsansvariga så som den internationella representationen och ansvaret för kollegierna. Denna
indelning sker likt tidigare år under överlämningen och går via styrelsen.
För att vidare följa strukturen med namn på de utbildningsansvariga bör VKOs titel bara vara
studiesocialt ansvarig.

Förslag på representation i organ/grupper och förmöten till
detsamma
För att KO i större utsträckning ska representera kåren på LU-nivå så bör KO gå på LUS
Ordförandekollegiemöten som äger rum en gång i veckan istället för VKOu. KO sitter i dagsläget
redan med på förmötena och är väl insatt i vad som kommer upp där. Dessa möten behandlar även en
del kårgemensamma frågor som inte är utbildningspolitiska. Bytet blir därför naturligt. KO bör utöver
detta vara mer uppmärksam på vilka frågor som lyfts på förmötena till Utbildningsberedningens
sammanträden och till Strategigruppsmötena, läsa dagordningarna och sitta med på mötena vid behov.
Dessa möten bör KO reservera tid till att närvara på för att behov sannolikt kan uppstå.
Heltidaren med studiesocialt ansvar, idag VKOs, behöver inte vara lika aktiv på alla
utbildningsutskottets möten som i dagsläget. Förmöten till presidiet och SLTH behöver VKOs bara
delta på vid behov och alltså läsa dagordningarna och vara beredd att delta. Detsamma gäller
förmötena till Utbildningsberedningen där VKOs dock bara deltar på samma premisser som övriga
heltidare även om sannolikheten är större att behov uppstår.
Likt som för VKOs så finns inte behovet av att alla utbildningsheltidare närvarar på LTHs styrelseförmöten (SLTH-förmötena). Dessa möten är i allmänhet välberedda och ekonomitunga. En
utbildningsheltidare, lämpligtvis Huvudansvarig för utbildningsfrågor och KO ska däremot närvara på
dessa möten.
I takt med att VKOi avvecklas så kommer arbetet med att internationalisera kåren fördelas på alla
heltidare. Däremot kommer kåren ha kvar ansvaret för representation på Stort Internationellt Möte
(STIM-möten), Mastermöten samt behöva leda arbetet i Världsmästarkollegiet (VMX). Detta ansvar
ligger lämpligtvis kvar på utbildningsdelen av kåren då de är väldigt utbildningstunga samt att kollegiet
har uttryckt ett behov av stöd från en utbildningspolitiskt kunnig heltidare. Vi föreslår att en och
samma heltidare med utbildningsansvar tar sig an alla tre uppdrag men att detta inte behöver
specificeras i förväg.
Nedan följer en tabell som visualiserar skillnaden i representation från i dagsläget:
Graderingen A innebär att heltidaren alltid förväntas närvara och ska vara påläst inför mötet.
Graderingen B innebär att heltidaren bör ha läst handlingarna och frågat sig om närvaro är nödvändig.
Graderingen C innebär att närvaro bara är nödvändig om behov uppstår, likt andra heltidare.

3 ( 6)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 12 maj 2015

Bilaga
KO – Kårordförande UA – Utbildningsansvariga SA – Studiesocialt ansvarig
HU – Huvudansvarig för utbildningsfrågor

A – Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

HU, UA, SA

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, HU, UA, SA

Förmöte Presidium

KO, HU, UA,

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, HU, UA, SA

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, HU

B – Kanske

C – Sällan
KO

SA

UA, SA

HU, UA
Förmöte
Utbildningsberedningen

KO, SA

Strategigruppen

KO

HU, UA, SA

UtbO – Utbildningsutskottets ordförande
A - Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte Presidium

KO, VKOu,
VKOi, VKOs

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

B - Kanske

KO

UtbO

KO

Förmöte
VKOu, VKOi,
Utbildningsberedningen VKOs, UtbO
Strategigruppen

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

C – Sällan

KO
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Tidsplan och mandatperioder
Vi föreslår att samtliga utbildningsansvariga går på läsåret från och med hösten 2016 och alltså väljs in
på våren samma år.
Fördelarna med att samtliga i utskottet sitter under samma mandatperiod är att ansvarsområden kan
definieras och delas in vid ett och samma tillfälle. Då får alla i gruppen vara med och tycka till och visa
intresse för de olika områdena. En heltidare som sitter i utskottet under kalenderår kommer troligtvis
per automatik få ta över de arbetsuppgifter som heltidaren innan hade. Detsamma gäller budgeten
som klubbas på läsår. Chanserna till en bra överlämning är dessutom större under sommaren då
vinteröverlämningen är kortare och i dagsläget försvårad på grund av den nya läsårsindelningen.
Dessutom får gruppen en större chans att lära känna varandra och arbeta enhetligt under ett och
samma år.
Nackdelen med att alla väljs in på samma mandatperiod är försvårandet av kontinuiteten. Om hela
gruppen väljs på nytt varje år så ställer detta mycket högre krav på överlämningen. Vi tror dock att
detta kan fungera bra och att fördelarna överväger nackdelarna.

En till heltidare
Vi tror inte att gruppdynamik och platsbrist på kontoret kommer att vara ett problem. En
kontorsplats finns tillgodo i pedell-båset och gruppdynamiken kommer troligtvis förbli lika god som
idag med en till heltidare i gruppen.

GS - Vice Kårordförande
Den observante la märke till att de utbildningsansvariga nu inte heter Vice Kårordförande längre. GS
är idag redan informellt via delegationsordningen Vice Kårordförande och har tillsammans med KO
hela det ekonomiska ansvaret för Kåren. Detta ansvar har som följd att GS har en god översikt över
hela Kårens verksamhet. GS är dessutom den som är mest på kontoret och det underlättar även i de
fall då KO behöver stöd i arbetsledningen. Övergången till just Vice blir därför naturlig. Denna
bedömning ligger dock utanför gruppens ansvar.

Ekonomi
Något som också ligger lite utanför denna grupps uppdrag är att utreda huruvida kåren har råd att
arvodera ytterligare en heltidare samtidigt som finansieringen av VKOi successivt försvinner. Vi tror
helt enkelt att större prioriteringen kommer att behöva göras inom organisationen.

Arbetsbeskrivningar
Om förslaget klubbas så kan gruppen ta ansvar för att postbeskrivningar i enlighet med detta förslag
tas fram i god tid till nomineringen av de nya posterna.
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MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar
14/15

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar 15

ALEXANDER THEOFANOUS,
Vice Kårordförande med utbildningsansvar
14/15

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelses ordförande 14/15

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

DANIEL LUNDELL,
Ledamot Kårstyrelsen 14/15
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Motionssvar: Motion angående Utbildningsutskottets struktur Karin Dammer, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående Utbildningsutskottets
struktur
Styrelsen ställer sig positiva till att förbättra arbetssituationen för utbildningsutskottet och ge dem
möjlighet att kunna utföra sina arbetsuppgifter grundligt. Särskilt ställer vi oss positiva till att utskottet
kan jobba mera med de många studentrepresentanter som är engagerade inom utskottet. En bra
samordning av dem och bra forum för dem att samverka hoppas vi kommer att få vårt påverkansarbete
att nå nya höjder.
Vi tror att det bästa alternativet är att de här uppgifterna utförs av en heltidsarvoderad snarare än ideella
funktionärer. Vi vill inte heller att vi Utbildningsutskottet ska behöva sänka sin ambitionsnivå då vi som
kår måste jobba för att ha en utbildningsbevakning på så bra nivå som vi kan uppbåda. Uppdraget att
utbildningsbevaka har trots allt givits till oss från högsta ort och utgör vårt existensberättigande.
Förslaget stöds av och har sitt ursprung i ett tidigare fullmäktigebeslut och det ekonomiska underlag
som presenterats för styrelsen stödjer att vi har en ekonomisk möjlighet att anställa en heltidare till. När
det gäller heltidargruppens storlek är det något som arbetsgruppen för organisationsutveckling
behandlar och att det finns en ny heltidare kommer att tas med i diskussionerna där.
För att se om den nya heltidaren har haft önskad effekt önskar styrelsen att en utvärdering genomförs
efter nästa verksamhetsår. En sammanställning av vad utbildningsutskottet själva vill uppnå kommer att
skickas till styrelsen under våren.
Styrelsen vill också göra några förtydliganden i motionen. Det gäller i att-sats 10 där vi föreslår att
fastställa ändras till stadfästa för att förtydliga att styrelsen inte vill detaljstyra utbildningsutskottets
arbete samt i att-sats 15 där det behöver förtydligas vem som har ansvaret för de
universitetsgemensamma frågorna.

Styrelsen yrkar därför på
att

i att-sats 10 ändra från ”fastställa” till ”stadfästa”

att

i att-sats 15 under åligganden lägga till ”att bevaka universitetsgemensamma
utbildningspolitiska frågor”

att

i början av verksamhetsåret 2017/2018 utvärdera huruvida åtgärderna har fått önskad effekt;
denna utredning ska redovisas senast sista Fullmäktigemötet 2017

att

med ovanstående ändringar och tillägg bifalla motionen

I tjänsten,

KARIN DAMMER
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående utbildningsutskottets
struktur
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Kårhuset Lund, 20 januari 2016
Carolina Koronen, VKOs 15/16

Diskussion: Positiv särbehandling?
Bakgrund
I TLTH:s gällande jämlikhetspolicy står det att Teknologkåren inte accepterar verksamhet
där ”någon individ eller grupp av individer utsätts för negativ särbehandling eller värderas
annorlunda på grund av kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, funktionshinder, trosuppfattning, sexuell läggning, politisk uppfattning eller
social särbehandling på grund av studieresultat.”
Med den nuvarande formuleringen finns en viss tolkningsmån till exempel i frågan om
kvinnliga nätverk eller företagsevent med kvinnliga studenter som målgrupp; man kan
argumentera för att detta räknas som positiv (snarare än negativ) särbehandling av det
underrepresenterade könet men det innebär oundvikligen en annorlunda behandling av
grupper med avseende på kön. Liknande situationer skulle kunna uppstå även för grupper
indelade på andra grunder än kön. Jag skulle vilja höra hur fullmäktige tänker kring detta och
kommer ta med mig kontentan av diskussionen till kommande revidering av
jämlikhetspolicyn.

Diskussion
Jag vill att Fullmäktige diskuterar följande frågor:
Hur ställer sig Kåren till att, inom den egna organisationen, ha utskott/föreningar med syfte
att förena en grupp som kan anses vara särskilt utsatta eller i minoritet, och som till följd av
detta riktar sig enbart till den gruppen?
Hur ställer sig Kåren till enstaka event som riktar sig till en grupp som kan anses vara särskilt
utsatta eller i minoritet, och som till följd av detta riktar sig enbart eller i första hand till den
gruppen?
I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16

Diskussion
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