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STYRELSEHANDLING
Val av funktionärer till
Tackmästeriutskottet
Kårhuset Lund, 2016-12-05
Henrik Paldán, Tackmästeriutskottets ordförande

Val av funktionärsposter till
Tackmästeriutskottet
Bakgrund
Dom här kandidaterna känns sjukt bra att ha som medlemmar i Tackmästeriutskottet.

Förslag
Att städfästa att dessa personer verkligen är funktionärer i Tackmästeriutskottet.
Jag yrkar på
att

till Ledamot i Tackmästeriutskottet välja:
● Erika Björck, I
● Maja Lundgren, V
● Felicia Nilsson, V
● Hanna Järpedal, V
● Lina Grip, W
● David Gustavsson
● Elin Nyberg
för återstoden av innevarande verksamhetsår.

I Organets tjänst, dag som ovan

HENRIK PALDÁN
Tackimästeriutskottets ordförande 16/17
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STYRELSEHANDLING
Motion angående finansiering av
Introspekt
Kårhuset Lund, 2016-12-05
Eric Mace,Studiesocialt Ansvarig

Motion angående finansiering av Introspekt
Bakgrund
Tre teknologer från F-sektionen kontaktade mig, Eric Mace, under höstterminen med
förslaget att skapa ett forum för att diskutera rädslor och fördomar. Detta forum kallas
Introspekt och detta vill jag stödja. Det hade jag kunnat göra med upp till 15 000kr från
budgeten till likabehandlingsevent. Tyvärr är denna budget redan tömd av min företrädare till
”Lilla Mångfaldsskolan” av Navid Modiri (~13 300 kronor). Synd om mig. Just nu har de
pratat med ett par olika föreläsare men behöver lite säkerhet i ekonomin för att kunna spika
något av dessa förslag. Detta är deras förklaring och bakgrund av projektet:
Som svar på det allt hårdare världspolitiska klimatet startades organisationen Introspekt.
Organisationen har som mål att sprida kunskap om och insikt kring hur rädslor påverkar
val i vardagen. Om inte en större del av allmänheten börjar reflektera kring
medmänsklighet är vi på Introspekt rädda att se historien upprepa sig. I en situation där
en människa upplever sig trängd minskar hennes förmåga att överse sina handlingar och
se lösningar. En bristande självkänsla kan ligga till grund för denna osäkerhet.
Organisationen har också som mål att belysa detta genom introspektion. Organisationen
startades av tre teknologstudenter som går andra och tredje året på teknisk fysik.
Genom att bjuda in Manwar Ali att föreläsa på LTH ges en sällsynt möjlighet att ta del av
en anmärkningsvärd och tankeställande livshistoria. Hans anförande på TEDx Talks
vittnar om en insiktsfull person med en mycket intressant bakgrund. Introspekt tror att
ett stort intresse skulle finnas bland studenter och allmänheten för att medverka på
seminarier och workshops av sådan karaktär.
Även professor emeritus KG Hammar har visat intresse för att vilja hålla föredrag vid ett
liknande seminarium och dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Förslag
Eftersom VKOs förra året använde budgeten vill jag endast ha möjligheten att stödja ett
projekt jag står bakom under mitt år. Summan 15 000kr är exakt samma som egentligen finns
och jag har inte använt några andra pengar till något annat. Att göra ett budgetavsteg skulle
således enbart betyda att jag får tillgång till 15 000 kr för mitt verksamhetsår.
Därför vill Introspekt tilldelas ekonomiskt stöd för att genomföra detta projekt. Utgifter
beräknas i form av resor och logi för föreläsare och marknadsföring av event.
Vi yrkar därför på
att

göra ett budgetavsteg med 15 000 kronor på budgetposten
”Likabehandlingsevent”, vid kostnadsstället UTB01 och konto 4310.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående finansiering av
Introspekt
Kårhuset Lund, 2016-12-05
Eric Mace,Studiesocialt Ansvarig

I Organets tjänst, dag som ovan

ERIC MACE

ERIC BERGVALL

Studiesocialt Ansvarig 2016/2017

Teknolog F-sektionen

GUSTAV SCHÖLIN

HUGO SELLERBERG

Teknolog F-sektionen

Teknolog F-sektionen
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Sara Persson, Näringslivsansvarig

Motionärerna upplever att det inte framgår vad IKK och MässIKK är. Detta då ordet
Industrikontakt inte brukas i vardagen. Därför anser undertecknade att namnet bör förnyas
och få namn som faktiskt används och är lättare att ta till sig.

Undertecknade har därför framtagit namn som är mer igenkänningsbara och logiska.

Undertecknade yrkar därför på
att

Styrelsen ändrar i Riktlinjen för kollegier på Industrikontaktkollegiet, IKK till
Näringslivskollegiet, NK

att

Styrelsen ändrar i Riktlinjen i för kollegier på Mässindustrikontaktkollegiet,
MässIKK till Mässkollegiet, MK

att

byta namn på JätteIKK till JätteN

att

I Teknologkårens alla Styrdokument göra redaktionella ändringar därefter

I näringslivsverksamhetens tjänst, dag som ovan

SARA PERSSON

NIKLAS INGEMANSSON

Näringslivsansvarig 16/17

Informationsansvarig 2016
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Sara Persson, Näringslivsansvarig

Näringslivsverksamheten är en viktig del av Teknologkårens verksamhet. Teknologkåren och
LTH har idag ett högt ansett varumärke gentemot företag. Att bygga en bra relation med ett
företag tar tid. Däremot att förstöra den går oerhört mycket snabbare. Därför är kontinuitet
och tydlighet viktigt. Som näringslivsansvarig och mässansvarig både på kåren centralt och
på Sektionerna finns det många frågetecken kring hur verksamheten ska bedrivas.
För att ha kontinuitet och inte förlora kunskap på vägen och på sätt bibehålla ett starkt
varumärke behövs en Sektionsöverskridande policy att luta sig mot. Det har under detta
verksamhetsår och tidigare verksamhetsår rått otydlighet kring hur vissa företag ska
behandlas, Kårens roll gentemot Sektionerna samt Sektionernas roll ska vara i förhållande till
varandra. Denna policy kommer därför främst att behandla samspelet mellan Sektionerna
och Kåren.
Undertecknade kollat på hur de andra teknologkårerna i Sverige gör men största delen av
underlaget till policyn har sitt ursprung i diskussioner i Industrikontaktskollegiet. Policyn har
även varit på remiss till Industrikontaktskollegiet.

Undertecknade yrkar därför på
att

Fullmäktige antar det bifogade dokumentet Policy för Näringslivsverksamhet

I näringslivsverksamhetens tjänst, dag som ovan

SARA PERSSON

Näringslivsansvarig 16/17

NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig 2016

MALIN RIDDARSTRÖM
Projektledare för ARKAD 2016
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Fullmäktige

Denna policy beskriver hur Teknologkåren centralt och dess Sektioner ska samarbeta och
bedriva sin näringslivsverksamhet med fokus på konkurrens och prissättning.

Syftet med denna policy är att få Teknologkåren centralt och dess Sektioner att tillsammans
driva ett kontinuerligt samarbete inom dess näringslivsverksamheter som skall genomsyras av
hög kvalité och professionalism.

Policyn omfattar all Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess sektioner.

Utkast färdigställt av: Sara Persson, Näringslivsansvarig 16/17, Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Fullmäktige

Teknologkåren centralts och Sektionerna inom Teknologkårens näringslivsverksamhet ska i
så stor utsträckning som möjligt inte konkurrera med varandra.
Om ett företag eller organisation är relevant för färre än tre Sektioner skall företaget eller
organisationen främst hänvisas till berörda Sektioner
Om ett företag eller en organisation vänder sig till en Sektion men önskar att även nå
studenter vid fler Sektioner så kan dessa Sektioner antingen samarbeta eller så kan företaget
hänvisas till Teknologkåren centralt.
En Sektion får tillåta att andra Sektioners medlemmar att komma på deras event och ta
betalt för detta. Det är dock rekommenderat att om företaget eller organisationen vill att
eventet marknadsförs via andra Sektioners kanaler att dessa Sektioner skriver avtal mellan
varandra. De andra Sektionerna skall då kompenseras för detta.

Kontinuerlig kontakt mellan Sektionernas näringslivsansvariga och mässansvariga skall, med
fördel ske under Industrikontaktskollegiet respektive Mässindustrikontaktskollegiet, ske så
att Sektioneras priser är i samma klass. Priserna kan dock variera något mellan Sektionerna
beroende på deras storlek och deras studenters efterfrågan på arbetsmarknaden.
I fallet då Sektioner inte vet hur ett företag eller en organisation skall behandlas bör detta
lyftas till Industrikontaktskollegiet respektive Mässindustrikontaktskollegiet. Detta kan
exempelvis röra frågor kring huruvida en organisation eller företag bör betala fullpris eller ej.

Vid tvister eller oklarheter kring denna policy eller övriga näringslivsfrågor har
Näringslivsansvarig samt Projektledare för ARKAD tolkningsrätt.
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Sara Persson, Näringslivsansvarig

Näringslivsverksamheten är en viktig del av Teknologkårens verksamhet. Teknologkåren och
LTH har idag ett högt ansett varumärke gentemot företag. Att bygga en bra relation med ett
företag tar tid. Däremot att förstöra den går oerhört mycket snabbare. Därför är kontinuitet
och tydlighet viktigt.
I dagsläget är det mycket upp till Näringslivansvarig och Projektledaren för ARKAD hur
näringslivsverksamheten bedrivs. För att skapa kontinuitet och ge ett ryggstöd åt
verksamheten har denna riktlinje tagits fram. Det är viktigt för Teknologkårens varumärke,
legitimitet och relationer till företagen att verksamheten har en kontinuitet i sitt agerande.
Undertecknade har kollat på hur de andra teknologkårerna i Sverige gör men största delen av
underlaget till policyn har sitt ursprung i diskussioner i Industrikontaktskollegiet. Riktlinjen
har även varit på remiss till Industrikontaktskollegiet.

Undertecknade har därför ställt upp tydliga riktlinjer för hur näringslivskontakt ska fungera
med fokus på kontaktperson, avtal, utvärdering och priser. I riktlinjen specificeras även
tillvägagångssätt vid utbyte av tjänster, produktförsäljning, och produktspons.

Undertecknade yrkar därför på
att

Styrelsen antar det bifogade dokumentet Riktlinje för Näringslivsverksamhet

att

Styrelsen tar bort Tabell 1 från Riktlinje för informationskanaler

I näringslivsverksamhetens tjänst, dag som ovan

SARA PERSSON

NIKLAS INGEMANSSON

Näringslivsansvarig 16/17

Informationsansvarig 2016

MALIN RIDDARSTRÖM
Projektledare för ARKAD 2016
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Styrelsen

Riktlinjen ställer upp ett regelverk över hur Teknologkåren centralt ska behandla olika
företag och organisationer i olika situationer.

Syftet med riktlinjen är att ge en tydlighet och kontinuitet i hur Teknologkåren centralt
behandlar företag och organisationer.

Riktlinjerna är gällande för Teknologkåren centralt

Utkast färdigställt av: Sara Persson, Näringslivsansvarig 16/17, Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016.
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (4)

Kårhuset Lund, 2016-12-08
Styrelsen

När Teknologkåren samarbetar med företag och organisationer är det viktigt att ha
Teknologkårens varumärke och rykte i åtanke.
Vid varje samarbete skall en kontaktperson utses som ansvarar för att säkerställa
kontinuiteten i relationen och att ingångna avtal uppfylls. Om någon annan önskar kontakta
företaget eller organisationen i frågan måste kontaktpersonen godkänna detta.
Teknologkårens centrala samarbetspartners får ej kontaktas av annan enhet inom
Teknologkåren än ansvarig för avtalet om inte annat är överenskommet mellan parterna.
Näringslivsansvarig och Projektledare för ARKAD skall alltid informeras när annan enhet
inom Teknologkåren kontaktar företag och organisationer om att ingå samarbete. God
kommunikation mellan Näringslivsansvarig och Projektledare för ARKAD ska upprätthållas.
Vid verksamhetsöverskridande samarbeten ska bägge parter ha godkänt detta.

I största utsträckning ska rekommenderas det att avtal skrivs när samarbete ingås med en
annan organisation eller företag. Avtalet är endast giltigt om det skrivits på av
Teknologkårens firmatecknare. Ett avtal skall innehålla följande







Parter
Avtalets giltighetstid
Aktiviteter
Ersättning
Betalningsvillkor
Force majeure

Efter genomfört samarbete bör samarbetet utvärderas tillsammans med företaget och
deltagande studenter. Då längre samarbeten utförs rekommenderas det att utvärderingar
utförs kontinuerligt. Detta är ett viktigt steg för att skapa långsiktiga och goda relationer
med näringslivet.
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Styrelsen

Teknologkåren centralt tillämpar tre olika priskategorier på olika organisationer och företag
för att ta hänsyn till olika företags och organisationers förutsättningar. Rabattsatserna
appliceras på informationsspridning.




Priskategori 1: Gratis
Priskategori 2: 70 % rabatt
Priskategori 3: Fullpris

Tabell 1 - Priskategorier för olika företag och organisationer

Vinstdrivande

Priskategori 3: Fullpris

Startups

Fall till fall

Ideella

Priskategori 2: 70 % rabatt

Teknologkåren centralt

Priskategori 1: Gratis

Sektionerna, Intresseföreningar

Priskategori 1: Gratis

Fria föreningar

Priskategori 1: Gratis

Organisationer Teknologkåren är medlem i

Priskategori 1: Gratis

Övriga studentföreningar

Priskategori 2: 70 % rabatt

LTH

Priskategori 1: Gratis

Övriga LU

Priskategori 2: 70 % rabatt

I vissa fall kan Teknologkåren ingå samarbeta om en gentjänst från företaget är att föredra
istället för betalning. Detta är tillåtet om gentjänsten anses gynna Teknologkåren.
Exempel:


Teknologkåren tillåter Acando att hålla i ett trailerevent på campus utan betalning, eftersom
Näringslivsutskottet får en säljutbildning av Acando.

Om företag vill sälja produkter på plats under ett av Teknologkårens events så tar
Teknologkåren betalt. Betalningen kan antingen ske som en procentsats på försäljningen eller
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Kårhuset Lund, 2016-12-08
Styrelsen

som betalning för vanlig exponering. Detta eftersom företaget får exponering mot
Teknologkårens studenter.
Exempel:


Teknologkåren får 5 % av intäkterna om en foodtruck står och säljer mat under Nollelördagen.

Företag och organisationer har rätt att erbjuda Teknologkåren produkter utan att
Teknologkåren tar betalt, dessa kan då delas ut till studenter av Teknologkåren. Dock om
dessa produkter skall delas ut av företagsrepresentanter tar Teknologkåren betalt för
exponeringen.
Exempel:



Teknologkåren tar betalt om representanter från Redbull vill dela ut energidryck till
Teknologkårens medlemmar på Campus.
Teknologkåren tar inte betalt om Comviq skänker SIM-kort till Teknologkåren för att dela ut
till Teknologkårens medlemmar.
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MOTION RIKTLINJE REPRESENTATION
Kämnärsrätten Lund, 2016-12-02
Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17

Motion Riktlinje representation
Bakgrund
Både hösten 2015 och 2016 har Teknologkåren vunnit i lotteriet att medverka med fana på
nobelmiddagen, en tillställning som kostar flertalet tusen att medverka på. Båda gångerna har
styrelsen valt att finansiera detta om än en oenig styrelse 2016. Utöver detta dyker det upp
flera potentiella liknande evenemang under året där Teknologkåren har möjlighet att
representera och nätverka. På Nobelfesten har Teknologkåren(heltidarna) valt att lotta ut
bland heltidarna vem som ska få platsen, andra tillställningar har enstaka (eller alla) heltidare
valt själva. Under S8 valde vi att avslå en motion om att subventionera en resa till en
tillställning i Göteborg.
Det som står i våra styrdokument är i dagsläget inte särskilt tydligt. I stort sett nämns enbart
representation och företrädare i samband med Kårordförande. I reglementet kapitel 4.1 står
det: Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig kontakt
med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Samt i Arbetsbeskrivningar Presidiet, under
Kårordförande 7.2 Åligganden att i officiella sammanhang representera Teknologkåren.
På budgetsidan ser det lite annorlunda ut då Heltidarna tillsammans fått en Representation
Heltidare (11x600 = 6600). Denna har många gånger använts till att gå på Nyårsbalen, men
det har varierat något över åren. Dessutom finns Representation Kårordföranden (8x600 = 4800).
Dessa representationskostnader är alltså utöver Corneliusbalen, ARKAD-Gasquen samt
Nollegasque på sin hemmasektion.
Det är inte hållbart att Styrelsen vid varje tillfälle ska diskutera om det är rimligt att skicka
just X person för Y summa till ett specifikt evenemang och i det också avgöra om det gagnar
Teknologkåren etc.

Förslag
En riktlinje på hur detta hanteras bör antas. Bifogat finns ett utkast på en sådan riktlinje. Värt
att notera är att denna riktlinje även tar bort Kårstyrelsen representation på sin
hemmasektion.
Därför yrkar jag på
att

Styrelsen antar Riktlinjen för representation enligt bilaga

I styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ

Styrelseledamot 16/17
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RIKTLINJE
Riktlinje för representation
Kårhuset Lund, 2016-12-07
Kårstyrelsen

Riktlinje för representation
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna riktlinje beskriver vem som representerar Teknologkåren vid olika tillfällen samt var
kostnaderna skall tas ifrån.

1.2.

Syfte

Detta dokument ger en tydlig bild av vem som ska representera Teknologkåren vid olika
typer av evenemang. Vidare beskrivs var kostnader för olika typer av representation skall tas.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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RIKTLINJE
Riktlinje för representation
Kårhuset Lund, 2016-12-07
Kårstyrelsen

2.

Representation

2.1

Cermoniella evenemang

2.1.1

Nollegasque

Vid cermoniella evenemang ska alltid Kårordförande vara den förste att representera
Teknologkåren. Vid vissa speciella cermoniella evenemang kan Kårordförande ersättas av
Fanbäraren. Kostnaden för dessa evenemang skall tas från representationsbudgeten för
heltidare.
På nollegasque ska den heltidare och kårstyrelsemedlem som är kontaktpersoner för
sektionen gå och representera. Kostnaden för detta tas från representationsbudgeten för
Heltidare respektive Kårstyrelsen. Heltidare ska även representera på nollegasquen hos sin
hemmasektion, denna kostnad tas från representationsbudgeten för Heltidare.
2.1.2

Nobelmiddag

Vid de tillfällen som Teknologkåren vinner lotteriet för att ha med sin fana på
Nobelmiddagen ska Teknologkåren represneteras av Kårordförande eller Fanbäraren.
Kostnaden för detta betalas av den närvarande själv alternativt tas från
representationsbudgeten för Heltidare.
2.1.3

ARKAD-gasque

På ARKAD-gasquen ska både Heltidare och Kårstyrelse representera. Kostnaden för detta
tas från representationsbudgeten för Heltidare respektive Kårstyrelsen.
2.1.4

Jubileum

De år när Teknologkåren har jubileum ska alla heltidare representera på evenemanget.
Kostnaden för detta bör budgeteras för under representationbudgeten för Heltidare. Även
Kårstyreslen ska representera på detta evenemang. Konstanden för detta bör budgeteras
under representationsbudgeten för Kårstyrelsen.
På andra jubileum ska Kårordförande representera, kostnaden för detta tas från
representationsbudgeten för Heltidare.

2.2

Nätverksevenemang

Vid evenemang där nätverkande är fokus ska den Heltidare som är mest lämpad
representera. Kostnaden för detta tas ifrån respektive hetidares egna projektkassa. I de fall
en projektkassa saknas ansvarar Generalsekreterare för att hitta en lämplig budgetpost och
förankra det hos Kårstyrelsen.
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RIKTLINJE
Riktlinje för representation
Kårhuset Lund, 2016-12-07
Kårstyrelsen

3.

Marknadsföring

3.1

Kårestival

3.2

Fullmäktigeval

3.3

ARKAD

Under Kårestivalen förväntas Heltidare och Kårstyrelsen gemensamt ställa upp och
marknadsföra Teknologkårens centralorganisation. Informationsansvarig är ansvarig för att
sammanställa material och en marknadsföringsplan.
Inför och under valet till Fullmäktige ansvarar Valnämnden för att marknadsföra både
nomineringsperiod och val. Heltidare och Kårstyrelse ska vara Valnämnden behjälplig i
detta arbete.
Under ARKAD förväntas Heltidare och Kårstyrelsen gemensamt ställa upp och
marknadsföra Teknologkårens centralorganisation samt Fullmäktigevalet.
Informationsansvarig och Valnämndens ordförande är ansvarig för att sammanställa
material och en marknadsföringsplan.
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MOTION SERVER
Kämnärsrätten Lund, 2016-12-02
Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17

Motion Server
Bakgrund
Efter årens problem med servrarna och de krascher som varit har det efterfrågats en
uppstrukturering och inriktning i hur filer skall sparas och hanteras. Efter att ha skickat ut en
enkät till heltidarna för att se var de sparar sina filer, och var de sparade sina filer innan
krascherna, är det tydligt att de flesta sparar sina filer på Google Drive och gjorde så även
innan kraschen.
Utifrån svaren på denna enkät satte jag mig ner och diskuterade med Richard Luong (DSG
16/17) om hur vi ska hantera filer. Vi kom fram till var att det vore rimligt att migrera alla
våra filer till Google Drive och bygga upp en tydligt mappstruktur där. Detta kan göras
relativt snart men behöver att man meddelar att ingen ska använda servrarna/sharesen under
den tid då detta genomförs, förslagsvis under en helg.
Utöver att migrera själva filerna i sharesen behöver det tas ett helhetsgrepp kring hur vår
webbserver och mailserver fungerar. Detta är något som både jag och Richard anser behöver
funderas på lite mer. Det finns fördelar med att ha servrar själv och det finns fördelar med
att ha de på annan plats. Vi är eniga om att det viktigaste är att riskminimera att arbetet på
Teknologkåren såras av strömavbrott eller liknande. Tyvärr är denna utredning inget man gör
i en handvändning, vi behöver bland annat förankra hos äldre DSG och utforska kostnader i
att ha server på annan plats.

Förslag
Vårt förslag är att vi flyttar filerna till Google Drive innan de nya heltidarna har hunnit börja
allt för mycket, alltså under januari. Dessutom tycker vi att vi ska utreda möjligheten att flytta
webbserver och mailserver.
Därför yrkar vi på
att

Styrelsen fastslår att vi flyttar filerna till Google Drive, ålägger motionärerna
att genomföra migreringen samt avsätter en summa för matkostnader under
”migreringsdagen/helgen”

att

Styrelsen ålägger motionärerna att utreda möjligheterna att flytta webbserver
och mailserver med återrapportering när herrallsvenskan i fotboll börjar 2017
(första helgen i april)

I filernas tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ

RICHARD LUONG

Styrelseledamot 16/17

DSG 16/17
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