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För Teknologkåren vid LTH, dag som ovan

DANIEL LUNDELL
Talman

Dagordning FM7
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Styrelsen

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Styrelsen
Perioden 2015-07-01 till 2015-09-07

Efter en lång och förväntansfull sommar har vi äntligen påbörjat vårt arbete i Styrelsen. Alla ledamöter
har varit upptagna på olika håll under sommaren, så det är först de senaste veckorna vi har kunnat
arbeta på riktigt. Vi har haft högt tempo sen terminsstarten men rapporten blir ändå ganska kort.
Hittills har vi spenderat vår tid med team-building, överlämning med förra Styrelsen,
principdiskussioner om hur vi ska fungera tillsammans och uppstart av verksamhetsåret. Vi har också
hunnit med vårt första formella Styrelsemöte, ett mustigt möte med många intressanta frågor.
Överst på vår att göra-lista står, förutom regelbundna Styrelsemöten, att komma igång med samarbetet
med Presidiet. Dels planeras det principdiskussioner om hur vi ska arbeta tillsammans och vilka
förväntningar vi har på varandra, dels ska arbetet med den eminenta Verksamhetsplanen komma igång
på allvar.
Slutligen ser Styrelsen fram emot ett händelserikt, intressant och alldeles, alldeles underbart
verksamhetsår.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Styrelsen
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Gmail  Summons/Kallelse FM 7

Rickard Möller vill bli entledigad sitt uppdrag...
Med vänliga hälsningar

Gustav Seemann
Aktivitetssamordnare 2015
Head of Recreation 2015
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning  Näringsliv  Fritid
Tel: +46 (0)46  540 89 30
Fax: +46 (0)46  14 26 14
Email: aktsam@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

 Vidarebefordrat meddelande 
Från: Rickard Möller <rickard.moller.91@gmail.com>
Datum: 31 augusti 2015 09:37
Ämne: Re: Summons/Kallelse FM 7
Till: "Daniel Lundell, Talman Fullmäktige" <aktsam@tlth.se>
Jag skulle även tyvärr vilja avsäga mig min post i fullmäktige då jag är på utbytesstudier denna terminen.
Den 31 augusti 2015 09:36 skrev Rickard Möller <rickard.moller.91@gmail.com>:
Jag kommer tyvärr inte att kunna närvara på mötet.

Gustav Seemann  Aktivitetssamordnare Teknologkåren vid LTH
<aktsam@tlth.se>
To: Daniel Lundell <daniellundell91@gmail.com>

Mon, Sep 7, 2015 at 5:28
PM

FYI
Med vänliga hälsningar

Gustav Seemann
Aktivitetssamordnare 2015
Head of Recreation 2015
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning  Näringsliv  Fritid
Tel: +46 (0)46  540 89 30
Fax: +46 (0)46  14 26 14
Email: aktsam@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

 Forwarded message 
From: Jacob Karlsson  Generalsekreterare Teknologkåren vid LTH <gs@tlth.se>
Date: 20150907 17:18 GMT+02:00
Subject: Re: Summons/Kallelse FM 7
To: "Daniel Lundell, Talman Fullmäktige" <aktsam@tlth.se>

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9c42cb2b9f&view=pt&q=Rickard%20M%C3%B6ller&qs=true&search=query&th=14f64205e2381db3&siml=14f…
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20150909

Gmail  Fwd: Entledigande

Daniel Lundell <daniellundell91@gmail.com>

Fwd: Entledigande
1 message
Björn Sanders <bjn.sanders@gmail.com>
To: talman@tlth.se

Tue, Aug 25, 2015 at 10:33 AM

 Vidarebefordrat meddelande 
Från: arvid rensfeldt <arvidrensfeldt@hotmail.com>
Datum: 18 juni 2015 16:27
Ämne: Entledigande
Till: "talman@tlth.se" <talman@tlth.se>, "fmledamoter@tlth.se" <fmledamoter@tlth.se>
Hej!
Jag förvarnade på senaste mötet om möjligheten att jag skulle studera utomlands nästkommande termin och
detta har nu blivit ett faktum. Jag kommer spendera hela nästkommande läsår i Skottland och får därför be
om att bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot från och med nästa möte (FM7?). Jag tackar för den här
terminen och önskar er alla lycka till i det fortsatta arbetet.
Vänliga hälsningar/Best regards,
Arvid Rensfeldt

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9c42cb2b9f&view=pt&q=arvid&qs=true&search=query&th=14f63fe26534021f&siml=14f63fe26534021f
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20150909

Gmail  Avsägelse valberedningen

Daniel Lundell <daniellundell91@gmail.com>

Avsägelse valberedningen
2 messages
Björn Hansson <bjorn.j.hansson@gmail.com>
To: fmtalman@tlth.se

Mon, Sep 7, 2015 at 9:40 PM

Hej!
Eftersom jag har flyttat till Stockholm kommer jag inte ha möjlighet att vara en del av valberedningen, såsom
aviserat i våras. Därför vill jag avsäga mig min post som ledamot.
Med vänliga hälsningar
Björn Hansson
Daniel Lundell <daniellundell91@gmail.com>
To: Björn Hansson <bjorn.j.hansson@gmail.com>
Cc: fmtalman@tlth.se

Tue, Sep 8, 2015 at 1:35 PM

Vi löser det på nästa möte :)
Daniel
[Quoted text hidden]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9c42cb2b9f&view=pt&search=inbox&th=14fa952a2a47f417&siml=14fa952a2a47f417&siml=14facbd66d8e8a96
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående styrdokument

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Proposition angående styrdokument
Bakgrund
Under sommaren har en större styrdokumentsuppdatering gjorts där eftersatt ändringsarbete
från många år tillbaka har genomförts där beslut från följande fullmäktigemöten och
styrelsemöten har lagts in i de officiella styrdokumenten:
- Fullmäktige 2015
- Fullmäktige 2014
- Fullmäktige 2013
- Fullmäktige 2012
- Fullmäktige 2011
-

Styrelsen 14/15
Styrelsen 13/14
Styrelsen 12/13
Styrelsen 11/12

Eftersom vi inte kan var helt säkra på att vi inte har missat något från tidigare år än 2011,
och inte vill hamna i situationen då någon gräver upp ett gammalt beslut som stör vår
verksamhet, föreslår jag att vi stadfäster samtliga styrdokument (policys, riktlinjer,
åsiktsdokument samt övriga styrdokument) enligt upplagan på hemsidan á 2015-07-22.

Förslag

Jag yrkar därför på
att

stadfästa samtliga styrdokument som ligger på www.tlth.se/16-Styrdokument á
2015-09-07, exklusive Stadgar och Reglemente.

I styrelsens tjänst,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016

Proposition angående styrdokument
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Revidering av Rambudget 2015/2016

Kårhuset Lund, 7 september 2015
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Det bifogade förslaget på revidering av Rambudget har tagits fram genom möten och
diskussioner med de funktionärer som har ekonomiskt ansvar för Teknologkårens
resultatenheter, samt genom jämförelse med utfall från tidigare verksamhetsår. Efter motion
till Styrelsemöte 1 har Styrelsen beslutat att ställa sig bakom förslaget.
Nedan följer korta förklaringar till de mest omfattande förändringarna.
Administration
Kostnadsökningen beror på höjning av arbetsgivaravgifter samt löneökning för ekonom och
kanslist.
Husutskottet
Kostnad för avskrivning av projektor har tillkommit.
Pålsjö Ängsblad
Finns nu budgeterad.
Aktivitetsutskottet
Budgeten för Aktivitetsutskottet har genom en nedskalning av ET-slasquerna, Sångarstriden
och Danskurserna reviderats för att bättre stämma överens med verkligheten. Ökade
kostnader för serveringstillstånd har tillkommit.
Medlemshantering
Kostnadsminskningen beror på att Teknologkåren inte längre betalar för ett
funktionärsregister från samma leverantör som tillhandahåller medlemssystemet.
Utbildningsutskottet
Revideringen har genomförts för att bättre spegla verkligheten. Babble Bistro samt
gemensamma kostnader för LUA (Lunds Universitets Allians) finns nu budgeterat.
Undertecknade yrkar därför på
att

Rambudgeten för verksamhetsåret 2015/2016 fastställes enligt bilaga.

I tjänsten,

I Styrelsens tjänst,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande

Revidering av Rambudget 2015/2016
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Kårhuset Lund, 2015-08-28
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Teknologkåren vid LTH Rambudget
Kostnadställe Beteckning

Revidering 15/16
Kostnader

Intäkter

Administration & ekonomihantering
ADM01
Stab/kansli allmänt
ADM02
Stab - Heltidare
ADM03
Stab - Kansli
Resultat Adm & ekonomi

Intäkter

Arkivutskottet
ARK01
Resultat
Resultat Arkivutskottet

Intäkter

Näringsliv & Arbetsmarknadsutskottet
ARM01
Näringslivsutskottet & ARKAD
ARM02
Annonsförsäljning TLTH Näringsliv
ARM03
Event TLTH Näringsliv
ARM10
ARKAD Allmänt
ARM11
ARKAD Mässa/Logistik
ARM12
ARKAD PR & Marknadsföring
ARM13
ARKAD Företag & Event
ARM14
ARKAD-Gasque
Resultat Arbetsmarknadsutskottet

Intäkter

Fullmäktige
FME01
Fullmäktige
Resultat Fullmäktige

Intäkter

Funktionärsvård
FUV01
JFF
FUV02
Tackmästeriutskottet
FUV03
Sektionskontakter
FUV04
Medaljutskottet
Resultat Funktionärsvård

Intäkter

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

Intäkter

Idrottsutskottet
IDR01
Idrottsutskottet
Resultat Idrottsutskottet

Intäkter

Informationsutskottet
INF01
Informationsutskottet Allmänt
Resultat Informationsutskottet

Intäkter

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

Intäkter

Aktivitetsutskottet
KLU01
Aktivitetsutskottet allmänt
KLU01
Alkoholfria projekt
KLU01
Övriga projekt
KLU02
ET-slasquer
KLU03
Kårbal (Corneliusbalen)
KLU04
Nyårsbal
KLU05
Pub Liten
KLU06
Sångarstriden
KLU07
Proud Tech
KLU08
F1 Röj
KLU09
Danskurser
KLU10
Projekt
KLU31
Uthyrningsverksamhet
INT04
Welcome Party
Resultat Aktivitetsutskottet

Intäkter

Kårstyrelsen
KSY01
Allmäna kostnader
KSY01
Styrelsen Disponibelt
Resultat Kårstyrelsen

Intäkter

Löner
LÖN01
Resulat Löner

Intäkter
251 540 kr

Sektionsanställda

Medlemshantering
MED01
Medlemshantering
Resultat Medlemshanteringen

Rambudget 15/16

60 000 kr
195 000 kr
- kr

Kostnader
693 941 kr
2 464 220 kr
674 516 kr
-

- kr

Intäkter
14 840 kr

- kr

Intäkter
60 000 kr
195 000 kr
- kr

Kostnader
698 941 kr
2 397 300 kr
648 282 kr

3 577 677 kr
Kostnader

Intäkter

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

Resultat

Kostnader
89 525 kr
2 000 kr
197 000 kr
156 240 kr
748 000 kr
322 920 kr
160 500 kr
541 513 kr

kr

Resultat

Kostnader
67 220 kr

62 340 kr

Resultat
-

Intäkter

- kr
66 160 kr
108 850 kr
19 000 kr

Kostnader
-

kr
kr
kr
kr

Resultat

Intäkter
80 000 kr
41 000 kr
- kr
341 000 kr
249 200 kr
65 000 kr
165 000 kr
465 700 kr

Kostnader
153 130 kr
14 700 kr
11 400 kr
190 300 kr
213 457 kr
51 560 kr
55 000 kr
472 700 kr

Kostnader
22 875 kr

Resultat

33 000 kr

Kostnader
78 050 kr
-

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

- kr
150 000 kr
28 520 kr

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

kr

Intäkter
33 000 kr

Kostnader
77 150 kr

Intäkter

Kostnader

Intäkter
25 000 kr

Kostnader
242 606 kr

Kostnader
50 600 kr
20 000 kr
20 000 kr
231 200 kr
247 500 kr
359 968 kr
109 825 kr
105 000 kr
62 710 kr
338 399 kr
113 000 kr
- kr
121 994 kr
136 800 kr

kr

Kostnader
39 670 kr
80 000 kr

124 390 kr
Resultat

Kostnader
236 534 kr

-

kr

Kostnader
76 740 kr

Resultat

8 305 kr
Intäkter
-

-

76 740 kr

119 670 kr
Resultat

8 934 kr
Intäkter

15 828 kr
Resultat

Intäkter
244 839 kr

30 000 kr
Resultat

-

-

44 150 kr
Resultat

- kr
150 000 kr
25 000 kr

1 798 kr
Intäkter

22 875 kr
Resultat

-

231 200 kr
247 500 kr
339 968 kr
105 000 kr
84 000 kr
46 500 kr
360 000 kr
113 000 kr
- kr
133 000 kr
216 000 kr

Resultat

Resultat

-

33 520 kr
Resultat

Kostnader
44 390 kr
80 000 kr

Kostnader
22 875 kr
-

- kr
120 000 kr
25 000 kr

-

-

kr

45 050 kr
Resultat

-

35 000 kr

Intäkter

22 875 kr
Resultat

Kostnader

- kr
120 000 kr
25 000 kr

244 653 kr

-

201 050 kr
Resultat

215 407 kr

- kr

67 220 kr

- kr
64 400 kr
117 650 kr
19 000 kr

194 010 kr
Resultat

14 840 kr

3 005 472 kr

-

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

3 489 523 kr

14 840 kr
-

Kostnader
62 340 kr

Resultat

Resultat

Intäkter
kr

14 840 kr

Resultat

Resultat

-

Intäkter

-

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

Resultat

Kostnader
Resultat
81 825 kr
2 000 kr
197 000 kr
153 840 kr
748 000 kr
335 400 kr
160 500 kr
541 813 kr
3 002 792 kr

Kostnader
- kr
kr
kr
- kr

Rambudget 15/16
Kostnader

-

-

-

Intäkter

Resultat
-

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

Resultat

kr

Kostnader
94 500 kr

Resultat
-

94 500 kr
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Kårhuset Lund, 2015-08-28
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Nollningen
NOL01
Nollning allmänt
NOL02
Kårestivalen (märkesmålningen)
NOL03
Nollelördagen
NOL04
Regattan
NOL05
Regattabalen
NOL06
S-festen
NOL07
Kårkamper
NOL08
Internationell HT-nollning
NOL09
Internationell VT-nollning
Resultat Nollningen

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

Pålsjö Ängsblad
PÄB01
Pålsjö Ängsblad
Resultat Pålsjö Ängsblad

Intäkter

Reftec
REF01
Reftec
Resultat Reftec

Intäkter

Utbildningsutskottet
UTB01
Utbildningsutskottet allmänt
UTB01
VKOu disponibelt
UTB01
VKOs disponibelt
UTB01
VKOi disponibelt
Resultat Utbildningsutskottet

Intäkter

Valnämnden
VAL01
Valnämnd
Resultat Valnämnden

Intäkter

Övergripande
ÖVG01
Bidrag LU
ÖVG01
Medlemsavgifter
ÖVG01
Medlemsavgift SFS
ÖVG01
Medlemsavgift LUS
ÖVG01
Pressstöd Lundagård
ÖVG01
Sektionsbidrag
Resultat Övergripande

Intäkter
1 628 000 kr
455 000 kr

Totalt

Rambudget 15/16

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

Resultat

-

kr

Kostnader
64 020 kr

14 400 kr

Kostnader
86 200 kr

-

70 000 kr

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

-

kr

Kostnader
14 000 kr

Kostnader
50 000 kr

Resultat

Intäkter
14 400 kr

Kostnader
91 000 kr

Resultat

-

Intäkter
70 000 kr

Kostnader
156 160 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

Intäkter
-

kr

Kostnader
13 825 kr

14 000 kr
Resultat

Kostnader

116 160 kr

13 825 kr
Resultat

36 500 kr
153 300 kr
73 000 kr
432 000 kr
1 388 200 kr

11 834 877 kr

76 600 kr

Resultat
-

Intäkter
1 628 000 kr
455 000 kr

kr

Resultat

-

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

11 870 773 kr

144 949 kr

Intäkter
50 000 kr

126 428 kr
Resultat

Kostnader

-

71 800 kr
Resultat

-

Resultat

64 020 kr
Resultat

-

Kostnader
316 515 kr
12 200 kr
20 700 kr
19 800 kr
94 742 kr
115 142 kr
24 350 kr
10 000 kr
15 000 kr

149 949 kr
Resultat

-

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

35 896 kr

1 388 200 kr
11 909 977 kr

11 714 537 kr

195 440 kr
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Arvodering av Kårhusservice

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Motion angående Arvodering av
Kårhusservice
Bakgrund
För att underlätta vid arvodering av Kårhusservice samt få reglementet att bättre återspegla
verksamheten föreslår vi att under stycket ”7.4 Husutskottet” lägga till ”7.4.7 Kårhusservice”
enligt nedan.
Det är även viktigt att skriva in detta i reglementet för att få ett officiellt valförfarande och
följa gällande arbetsrätt vid arvodering.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet under stycket ”7.4 Husutskottet” lägga till:
”7.4.7 Kårhusservice
Kårhusservice ansvarar för att ge TLTH:s hyresgäster god
service genom upprättande evenemangsrelaterade servicetjänster. Dessutom ansvarar Kårhusservice för ljud- och
ljusteknik samt säkerheten i huset vid uthyrning
Kårhusservice väljs av pedellen och stadfästs av styrelsen.”

I tjänsten, dag som ovan,

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016

MARCUS PETERSON,
Pedell 22.0

Motion angående Arvodering av Kårhusservice
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Motionssvar: Motion angående arvodering av Kårhusservice Oskar Hansson, Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående arvodering av
Kårhusservice
Kårhusservice är en väl fungerande del av Kårens verksamhet som dessvärre inte är omnämnd i Kårens
styrdokument. Styrelsen tycker, precis som motionärerna, att det är viktigt att styrdokumenten speglar
verksamheten samt att även Kårhusservice ska väljas enligt ett officiellt valförfarande.
Ytterligare en viktig poäng motionärerna lyfter är den om arvodering. Då Kårhusservice i dagsläget är
arvoderade för sitt uppdrag är det essentiellt att gällande lagar och arbetsrätt följs.

Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I Styrelsens tjänst,

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande

Motionssvar: Motion angående arvodering av
Kårhusservice
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Revidering av TLTHs alkohol- och drogpolicy

Kårhuset Lund, 31 augusti 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Motion - Revidering av TLTHs alkoholoch drogpolicy
Bakgrund
TLTH har en bra alkoholpolicy. Detta har konstaterats efter jämförelse med andra
studentorganisationer i Bästa Festen-sammanhang, samt efter samtal med Tillståndsenheten i
Lunds Kommun. Det framgick dock efter ett möte med tillståndschefen i Lund, Annika
Landfors, att det fortfarande finns ett antal brister.

Förslag
Det finns brister. Dessa borde åtgärdas. Se bilaga. Ändringar är markerade på det sätt att
borttagen text är genomstruken medan tillkommen text är gråmarkerad.
Jag yrkar därför på
att

godkänna TLTHs alkohol- och drogpolicy med föreslagna ändringar.

I tjänsten,
GUSTAV SEEMANN
Aktivitetssamordnare

Revidering av TLTHs alkohol- och drogpolicy
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion - Revidering av TLTHs alkoholoch drogpolicy

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Karin Dammer, Styrelsen 15/16

Motionssvar: Revidering av TLTHs alkoholoch drogpolicy
Styrelsen uppmuntrar till att ha goda relationer med kommunen och tycker att det är bra att
policyn gåtts igenom tillsammans med dem. Styrelsen uppmuntrar också till kontinuerlig
översyn och uppdatering av styrdokumenten.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I Styrelsens tjänst,

KARIN DAMMER,
Styrelseledamot

Motionssvar: Motion - Revidering av TLTHs
alkohol- och drogpolicy
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EXPEDITION
VX: 046 - 14 03 90
FAX: 046 - 14 26 14
EXPEN@TLTH.LTH.SE

KÅRORDFÖRANDE
046 - 14 03 91
KO@TLTH.LTH.SE

VICE KÅRORDFÖRANDE
046 – 14 03 93
VKO@TLTH.LTH.SE

GENERALSEKRETERARE
046 – 14 03 92
GS@TLTH.LTH.SE

ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
046 – 14 03 96
ARMUO@TLTH.LTH.SE

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar.

1. Bakgrund
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en ideell förening som samlar cirka
7000 medlemmar. TLTHs huvudsyfte är som studentkår att främja medlemmarnas studier
och vad därmed äger sammanhang. Utöver detta arrangeras emellertid omfattande sociala
aktiviteter inbegripande mässor, utflykter, fester och nollning för nya studenter där en stor
del av aktiviteterna på något sätt innehåller mer eller mindre alkohol.
2. Vision
TLTH ska främja en sund inställning till alkohol som minskar risken för sociala och
medicinska skadeverkningar1.
Att välja alkoholfritt skall alltid vara ett naturligt alternativ och ingen skall känna sig
uppmanad eller tvingad att inmundiga alkohol för att passa in på TLTHs arrangemang.
Deltagare skall därför alltid göra ett aktivt val om de vill ha alkohol.

INTERNATIONELL SEKRETERARE
046 – 14 03 94
IS@TLTH.LTH.SE

Berusningsgraden skall hållas på en trivsam nivå2, TLTHs festverksamhet ska vara roliga och
välkomnande för alla.

PEDELL
046 – 14 03 99
PEDELL@TLTH.LTH.SE

TLTHs fester skall ses som ett föredöme inom studentvärlden.
TLTH ska ha nolltolerans mot alla typer av narkotika för annat än medicinskt bruk och allt
bruk av dessa räknas som missbruk.3

BESÖKSADRESS:
JOHN ERICSSONS VÄG 3A

TLTH ska verka för att öka medvetenheten om riskerna med överkonsumtion av
berusningsmedel, och arbeta för att minimera olägenheter orsakade av alkohol och narkotika.

LUND
POSTADRESS:
SÖLVEGATAN 22A

Denna policy har sin utgångspunkt i alkohollagen (SFS 2010:1622) samt narkotikastrafflagen
(SFS 1968:64) vilka själfallet alltid ska följas. Myndighetsrekommendationer bör också alltid
beaktas.

223 62 LUND
HTTP://WWW.TLTH.LTH.SE
POSTGIRO: 43 48 26 – 4
BANKGIRO: 985 – 3490
ORG: 945000 – 0246

__________________________________________
1 Målet för den svenska alkoholpolitiken och det som ligger till grund för nuvarande lagstiftning. Se till exempel
Folkhälsoinstitutets utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholhantering som finns på deras hemsida.
2
3

Alkohollagen (2010:1622) Kap 3 §5
Information om vilka preparat som räknas som narkotika finns på Läkemedelsverkets hemsida.
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3. Handlingsplan
Alkoholfria alternativ

Bra utbud av alkoholfria alternativ skall alltid finnas och det ska tydligt framgå vid all
annonsering där alkoholhaltiga alternativ marknadsförs4. Utbudets omfattning skall vara
tillfredsställande med avseende på tillställningens karaktär5. Utöver läsk kan det innefatta t ex
alkoholfri cider, öl, juice och alkoholfria drinkar. Vid servering av alkoholdrycker ska erbjudas ett
varierat och tydligt skyltat – på till exempel dryckesmeny eller bartavla – utbud av alkoholfria drycker4.
Alkoholfria drycker skall finnas att tillgå i tillfredsställande urval.5 Till varje typ av alkohol
man serverar skall ett alkoholfritt alternativ finnas, om exempelvis öl, cider, rött vin och vitt
vin serveras krävs det att det finns ett alkoholfritt alternativ till alla dessa.
Alkoholfritt alternativ skall aldrig bekosta alkohol och skall vara billigare där sådan
prisskillnad motiveras av inköpspriset, detta gäller även vid försäljning av sittningsbiljetter.
Prissättningen skall alltid vara sådan att starkare drycker inte främjas. Vatten bör skall alltid
finnas tillgängligt utan kostnad.
Servering

Alkohol skall serveras med återhållsamhet och serveringen ska avbrytas innan gästen blir så
onykter att denna måste avvisas. Strävan bör skall vara att hålla berusningsnivån vid
”salongsberusning” eller lägre. Det är dDags att sluta servera är när innan dess att gästen är
”märkbart påverkad”6. Tecken på sådan berusning är att gästen talar otydligt eller högljutt,
går ostadigt, blir fumlig eller slumrar till. Vid högre berusningsgrad När en gäst är märkbart
påverkad skall gästen enligt lag avvisas7. Se råd och tips nedan för mer information om
berusningsgrader.
En person som trots allt fått för mycket att dricka skall avvisas från lokalen. Ombesörj gärna
att personen kommer hem genom sällskap, skjutsa hem eller hjälp till att beställa en taxi.
Serveringspersonalen kan stå ansvariga för att en gäst skadat sig på väg hem från
tillställningen om personen i fråga har blivit överserverad.
För att säkerställa en säker och trevlig miljö är personal som handskas med alkohol givetvis
nykter på arbetstid och förtär heller ingen alkohol under arbetstid.8 Detta gäller även
personal som jobbar som tekniker eller DJ under alla Teknologkårens event, även de som
inte äger rum i Kårhuset.
Om servering sker i en lokal med ett stadigvarande tillstånd skall flera alternativ mat finnas
för servering.9 Vid serveringstillstånd till slutet sällskap ska det finnas minst en tillredd maträtt samt
ett par enklare alternativ som erbjuds gästerna under hela serveringstiden.9

Animering som innebär att man inte får sälja s.k. spritpaket till ett billigare pris., skall inte
förekomma. Animering – aktiv påverkan för ökad försäljning – skall inte förekomma under
några former. Det innebär till exempel att försäljning av s.k. spritpaket till ett billigare pris än
varorna var för sig ej är tillåten. Gästerna får inte uppmanas eller förmås att köpa
alkoholdrycker.10 Det är dock tillåtet att upplysa om sista beställning i samband med att
baren stänger.10
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Alkohollagen (2010:1622) 8 kap §22 4 Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds Kommun. Sida 9.
Folkhälsoinstitutet ger som allmänt råd att ”Vid detaljhandel med och servering av spritdrycker, vin och starköl
bör det av alkoholfria fest- och sällskapsdrycker finnas minst ett alternativ till vardera rött och vitt vin. Dessutom
bör lättöl och bordsvatten finnas som alternativ.” 5 Alkohollagen 8 kap 22 §
6 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §
7 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 5 §
8 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 18 §
9 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 15 § 9 Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds kommun. Sida 9.
10 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 21 §
4

5
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Teknologkårens gäster ska aldrig uppmanas att köpa alkohol och någon typ av alkoholhets
ska aldrig förekomma på Teknologkårens event. Spritbiljetter ska kunna återköpas om man
väljer att inte utnyttja dem.
Uppmuntra gärna till varannan vatten eller dylika kampanjer!
Säkerhet

Nödutgångar måste vara tydligt utmärkta och ej blockerade.
God ordning och nykterhet skall råda i lokalen. Det är förbjudet att ta med alkohol ut ur eller
11
in i våra serveringslokaler.
TLTHs riktlinjer för vakter ska följas. Vakter som cirkulerar i lokalerna som kan hjälpa
överförfriskade personer ut och hjälpa barpersonalen att se vilka som inte skall serveras mer
eller se vilka som är påverkade av narkotika.
Utbildning

Serveringsansvariga för Teknologkårens alkoholtillstånd ska ha en enligt
Aktivitetssamordnare tillfredställande kunskap i alkoholhantering och alkohollagen,
förslagsvis genom att de gått någon av kommunens AF, KK och LUS alkoholutbildningar,
som kommunen medverkar i. I regel anses A- och B-cert som tillfredsställande kunskap i
alkoholhantering och alkohollagen.
Narkotika

Missbruk eller innehav av droger skall omedelbart anmälas till festarrangör och vakter eller
direkt till Aktivitetssamordnare samt polis om situationen kräver detta.
Teknologkåren bör i samråd med Polisen och tillståndsenheten bedriva ett preventivt arbete
mot att medlemmarna brukar narkotika. Samtliga serveringslokaler bör gås igenom
tillsammans med Polisen för att upptäcka brister ur säkerhetssynpunkt. Alla festarrangörer
ska ha kunskap om hur de kontaktar polisen om en narkotikapåverkad person påträffas i
serveringslokalen.
Tackfester och arbetsglädje

Alkohol skall undvikas som belöning till funktionärer. Det är dock tillåtet att bjuda på
alkohol i samband med tackfester, men det bör skall vara i rimliga mängder. Gratis alkohol
bör skall aldrig vara den stora begivenheten för en fest.
Aktivitetssamordnare

Teknologkåren har en person som särskilt ansvarar för Kårens alkoholhantering,
Aktivitetssamordnaren. Aktivitetssamordnaren ansvarar för att hålla god kontakt med
sektionernas sexmästerier gällande Teknologkårens alkoholpolicy och har ansvarar för att
dessa ges möjlighet att utbildas i dessa frågor samt att tillsammans med sexmästerierna sätta
upp gemensamma riktlinjer kring alkoholhantering för det aktuella verksamhetsåret.
Aktivitetssamordnaren ansvarar också för att se till att sektioner och utskott som hyr
Cornelis i syfte att bedriva pubverksamhet är väl införstådda med alkohollagen och vilka
föreskrifter som gäller när man hyr lokalen. Exempel på detta är att TLTH alltid måste ha
minst en serveringsansvarig på plats som ansvarar för serveringen, Kårhusservice skall alltid
finnas på plats för att se till lokalerna och hjälpa till med arrangemanget, endast TLTHs
alkohol får serveras samt att ekonomin skall gå genom TLTH. Aktivitetssamordnaren är den
som ansvarar för den huvudsakliga kontakten med Tillståndsenheten.
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Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 23 §
Övrigt

Studenter är överrepresenterade i riskgruppen, det vill säga gruppen av människor som
riskerar skador eller beroende på grund av överkonsumtion. Personer i riskzonen ska
uppmärksammas på problemet, att lägga sig i är att bry sig om. Studenthälsan kan bistå med
råd och stöd åt studenter som har eller misstänker sig ha alkoholproblem.

Appendix till TLTHs alkohol- och drogpolicy
Råd och tips
Detta kapitel innehåller tips och råd om gällande bestämmelser och hur man lever upp till
handlingsplanen.
Gällande rätt

Alkoholhantering regleras av Alkohollagen (2010:1622) som finns tillgänglig på internet.
Kapitel 1, 3, 6, 7 och 8 är de som är mest relevanta för vår verksamhet.
Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) är tillsynsmyndighet och har
därmed tolkningsföreträde och rätt att utge föreskrifter. Förhoppningsvis kommer under
2014 en uppdaterad utgåva av ”Handbok för Alkohollagen” som myndigheten gett ut.
Tillståndsmyndigheten i Lund är den som i praktiken beviljar eller inte beviljar
alkoholtillstånd.
Tillstånd

För nästan alla tillställningar där alkohol serveras krävs serveringstillstånd. Serveringstillstånd
krävs
dock inte för servering där samtliga följande punkter är uppfyllda12:
1. utan vinstintresse,
2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller
lättdrycker,
3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och
4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
Man får alltså inte ta ut kostnad för maten, eller inträde eller dylikt, utan enbart för inköpet
av dryckerna. Detta undantag är alltså tillämpbart på till exempel en tackfest då man i förväg
vet namn på de gäster som kommer. Undantaget är inte tillämpbart på till exempel
föreningsmöten.
Som försäljning räknas inte så kallat samköp då en person agerar ombud och handlar åt
annan som ersätter den förra för kostnaderna. Det skall då vara fråga om en begränsad
deltagarkrets vid ett enstaka tillfälle där kostnaderna fördelas lika eller efter var och ens
förbeställda mängd.
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Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 1a §

Notera att dessa undantag endast gäller i så kallade fria lokaler, dvs där inget
serveringstillstånd finnes. Finns serveringstillstånd för lokalen en given lokal får aldrig
alkohol som ej är inköpt av tillståndshavaren finnas i lokalen, oavsett om det för tillfället är
en pub eller ej.13 12
Serveringstillstånd ansöker man om hos Tillståndsenheten vid Lunds Kommun.
Handläggningstiden på alkoholtillstånd är två veckor så se till att tillståndsansökan skickas i
tid.
Observera att tillstånden Teknologkåren beviljas oftast gäller enbart för Teknologkårens
medlemmar. Finns en gästlista är den ofta beviljad för en specifik grupp, till exempel
företagsrepresentanter, och det är då viktigt att det bara är personer ur den givna gruppen
som står på gästlistan.
Fast tillstånd innebär krav på kassaapparat. Använd den och dela ut kvitto till kunden.
Alkoholtillståndet skall finnas tillgängligt och bör hängas tydligt i lokalen.
Alkoholfria alternativ

Det finns en uppsjö av alkoholfria alternativ som komplement till läsk. Systembolaget har en
speciell avdelning med alkoholfria viner, både röda, vita och rosé, cider, öl och till och med
snaps. Lättöl och juice är också bra alternativ. En riktlinje är att ha samma standard på det
alkoholfria utbudet som på det alkoholhaltiga. Serveras bara öl på sittningen kan det räcka
med läsk alkoholfri öl som alternativ. Serveras ett vitt vin till förrätten, ett rött till
huvudrätten och ett dessertvin till efterrätten kan man servera alkoholfritt vitt respektive rött
vin till förrätt och huvudrätt, och alkoholfri cider till efterrätten. Finns dessutom öl till
servering skall även alkoholfri öl vara en del av utbudet och marknadsföras enligt hänvisning
[4] ovan.
I baren efter sittningen bör skall det finnas fler alkoholfria alternativ drycker liksom i alla fall
det finns för fler alkoholhaltiga alternativ, i enlighet med hänvisning [5]. Serveras drinkar bör
skall det också finnas alkoholfria drinkar. Förslag på recept finns bland annat på
Systembolagets hemsida.
Aktivitetssamordnaren hjälper mer än gärna till om det uppstår frågor kring
alkoholhanteringen och det är bättre att fråga en gång för lite än för mycket.
Aktivitetssamordnaren och Pedellen har sammanställt ett dokument över saker som kan vara
bra att tänka på i allmänhet när man nyttjar Kårens lokaler för festverksamhet. Många
problem undviks genom att man har god framförhållning och har planerat eventet väl.
Lunds kommunfullmäktige har i januari 2014 antagit ett dokument som kallas ”Riktlinjer för
serveringstillstånd i Lunds kommun”. Detta dokument finns tillgängligt på internet och
förklarar hur kommunen arbetar med och tolkar alkohollagen.13
__________________________________________

13 12 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 24 §
13 http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Socialf%C3%B6rvaltningen/PDF-

filer/Tillst%C3%A5ndsenheten/Riktlinjer%20serveringstillst%C3%A5nd.pdf, 150831.

Policy

6 (7)

POLICY

Policy

Kårhuset Lund, 11september 2014
Antagen av fullmäktige 141103

7 (7)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående mastersprogram i stadgarna

Kårhuset Lund, 26 augusti 2015
Vice Kårordförande med Internationellt
ansvar 2015

Motion angående Master of Disaster och
Embedded Electronics Engineering
Bakgrund
Till terminsstarten HT15 har det skett två förändringar av mastersprogram som ännu inte
avspeglas i stadgarna.
Två nya mastersprogram har tillkommit varav ett, Disaster Risk Management and Climate
Change Adaptation, än så länge saknas i stadgarna. Eftersom det i stor utsträckning liknar det
avslutande civilingenjörsprogrammet Riskhantering föreslås programmet placeras under Vsektionen. Placeringen av programmet diskuterades med V-sektionens styrelse i slutet av
vårterminen och de tycker också att det är en god idé att placera programmet där.
Dessutom har ett av mastersprogrammen på E-sektionen, System-on-Chip, bytt namn till
Embedded Electronics Engineering.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i stadgan under 16:2 Medlemmar, d) lägga till punkt 6) med lydelsen
Mastersprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change
Adaptation

att

i stadgan ersätta §16:2 Medlemmar, b), punkt 3) ” Mastersprogrammet System-onChip” med lydelsen
Mastersprogrammet Embedded Electronics Engineering

I tjänsten,

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med Internationellt Ansvar 2015

Motion angående masterprogram i stadgarna
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Motionssvar: Motion angående Master of Disaster och
Embedded Electronics Engineering

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Micaela Bortas Styrelsen 15/16

Motionssvar: Motion angående Master of Disaster och
Embedded Electronics Engineering
Med god förankring hos den berörda sektionen har Kårstyrelsen inget att tillägga i frågan om placering
av masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation. Kårstyrelsen uppmuntrar
även den redaktionella ändringen i kårens stadga för att denna ska stämma väl in med verkligheten.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I Styrelsens tjänst,

MICAELA BORTAS
Styrelseledamot
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Motion angående TLTHs Miljöpolicy

Kårhuset Lund, 3 augusti 2015
Carolina Koronen, VKOs

Motion angående TLTHs Miljöpolicy
Bakgrund
Miljö och hållbarhet är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. För de flesta större
organisationer är det därför idag självklart att ha miljömål och att bedriva ett aktivt
miljöarbete utifrån varje organisations respektive förutsättningar. Det är hög tid att även
Teknologkåren moderniseras i detta avseende, inte minst för att kunna “leva som vi lär” med
tanke på att teknologer i regel har god kunskap om hållbarhetsproblemen i världen idag.
Förutom att faktiskt minska vår miljöbelastning kan vi genom att införa och efterleva en
miljöpolicy visa för våra medlemmar, samarbetsorganisationer, sponsorer och andra externa
kontaker att vi tar vårt ansvar. Samtidigt ger det en bra utgångspunkt för att ställa krav på
motsvarande åtaganden hos samarbetsorganisationer.

Förslag
Med ovan som bakgrund yrkar vi därför på
att

anta TLTHs Miljöpolicy (enligt bilaga)

I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar
MIKAEL BERGMARK,
Fullmäktigeledamot
AXEL FLODIN VACHER,
Miljöombud
FILIPPA DE LAVAL,
Vice Kårordförande med Utbildningsansvar
LINN SVÄRD,
Styrelseledamot 14/15
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Motionssvar: Motion angående TLTHs Miljöpolicy

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Peter Dahl, Styrelsen 15/16

Motionssvar: Motion angående TLTHs Miljöpolicy
Kårstyrelsen anser att det är väldigt viktigt att Kåren har en aktuell och tydlig miljöpolicy som kan
vägleda verksamheten i sin strävan av att bli mer miljövänlig och resurseffektiv. Därför anser vi att
motionärernas ambition är väldigt lovvärd och välriktad! I sin grundform har den formulerade policyn
många styrkor, dock anser vi i styrelsen att avsnittet om ”Resor och Transport” behöver slipas lite.
I den första punkten anser vi att även ekonomiska frågor bör få vara vägledande i valet av färdmedel,
detta tycker vi av två anledningar. För det första ser vi hur Kårens ekonomi kommer att förändras
tämligen drastiskt inom en ganska snar framtid i och med eventuell förstärkning av Utbildningsutskottet
samt en osäkerhet kring vilka bidrag vi kan räkna med från LTH, för det andra anser vi att ekonomi är
en minst lika legitim bevekelsepunkt som ansträngning och restid.
I den andra punkten anser vi att formuleringen är något otydlig varför vi menar att det är bättre att
uppmuntra organisationen att minimera antalet transporterade kilometer samt användningen av fossila
bränslen.

Styrelsen yrkar därför på
att

Under rubriken ”Resor och Transport”, punkt 1 lägga till ”ekonomi”, mellan "anses rimligt i
förhållande till" och "ansträngning och restid." så att lydelsen blir:
”Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i första hand så länge det
kan anses rimligt i förhållande till ekonomi, ansträngning och restid.”

att

Under rubriken ”Resor och Transport” punkt 2 ändra lydelsen till:
”Kåren ska sträva efter att minimera det totala antalet transporterade kilometer som sker, särskilt när det
huvudsakliga energislaget är fossilt”

att

Med ovan föreslagna ändringar bifalla motionen och anta policyn

I Styrelsens tjänst,

PETER DAHL
Styrelseordförande

Motionssvar: Motion angående TLTHs Miljöpolicy
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TLTHs Miljöpolicy
Denna policy gäller Kårens verksamhet centralt. Sektioner och fria föreningar uppmuntras
till att själva arbeta för en minskad miljöbelastning utifrån sina respektive förutsättningar.

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

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

Övergripande mål
Inköp



Vid alla inköp som görs av Kåren ska miljömässiga och etiska aspekter beaktas.
Valet av varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet,
resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan.

Avfallshantering





Kåren ska sträva efter att minimera mängden skapat avfall.
Vid all Kårens verksamhet som skapar avfall ska befintliga sopsorteringsmöjligheter
utnyttjas korrekt.
Kåren ska arbeta för att göra en ansvarsfull avfallshantering enklare för alla typer av
avfall i samtliga Kårens lokaler.
Om möjligt ska material återanvändas.

Resor och transport


Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i
första hand så länge det kan anses rimligt i förhållande till ansträngning och restid.

TLTHs Miljöpolicy
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POLICY
TLTHs Miljöpolicy



Kåren ska sträva efter att minimera såväl antal transporter som dess respektive
sträcka då transporten sker med fossila bränslen.

Lokaler


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

Påverkansarbete


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

Sjön Sjøn


Kåren ska verka för att sjön Sjøn ska få Blå Flagg1.

1

Blå Flagg är en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 49 länder. Varje
hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och
service, miljöutbildning samt information. (http://www.blaflagg.org/)

TLTHs Miljöpolicy
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Proposition angående ändring av stadga och
reglemente
Det ordinarie körmötet i våras (KM VT14) behandlade styrelsens proposition ”Proposition angående
ändring av stadgan och tillägg till reglementet”. Propositionen var resultatet av att KM HT13 uppdrog åt
styrelsen att inkomma med förslag om införande av då gällande KM beslut till det nyligen antagna
reglementet samt föreslå vilka delar som kunde lyftas över från stadgan till reglementet. Införande av ett
reglemente sprang i sin tur ur den arbetsgrupp som tillsattes av KM VT13 som svar på motionen ”
Motion angående diverse ändringar av stadgan”.
Styrelsen föreslog i sin proposition från i våras en del omfattande förändringar i stadgan och reglementet
men presenterade den allt för sent inpå körmötet. Mötet avslog propositionen i sin helhet och styrelsen har
tagit till sig den kritik som då framfördes om att förslaget inte varit tillräckligt förankrat bland körens
medlemmar.
Under hösten har styrelsen dels jobbat vidare internt och dels med intresserade ur kören med att ta fram
ett nytt förslag baserat på propositionen från i våras. Den 9 oktober anordnades en diskussionskväll där
styrelsen och ett tiotal ur kören deltog. Under mötet gicks de flesta förslagen i stadgan igenom och nya
togs fram. Efter mötet skickade styrelsen ut en ny version av stadgeförslaget till mötesdeltagarna,
uppdaterad utifrån de ändringar som diskuterades under mötet. Denna proposition är i stor utsträckning
resultatet av det mötet. Styrelsen har även tagit höjd för en del kommentarer och ändringsförslag från
enskilda medlemmar.
I bilaga A och B till denna proposition återfinns styrelsens förslag. Bilaga A innehåller förslagna
ändringar i stadgan. Bilaga B innehåller föreslagna ändringar i reglementet.
Utgående från ovanstående bakgrund yrkar styrelsen
att KM bifaller styrelsens föreslagna ändringar av stadgan enligt bilaga A, exklusive Stödmedlem
och Uteslutning
att KM bifaller styrelsens förslag om tillägg av Stödmedlem i paragrafen Medlemmar.
att KM bifaller styrelsens förslag om tillägg av paragrafen Uteslutning.
att paragrafnumreringen i stadgan justeras i enlighet med tidigare att-satser.
att ändringshistoriken för stadgan uppdateras i enlighet med tidigare att-satser.
att KM bifaller styrelsens föreslagna ändringar av reglementet enligt bilaga B.
att paragrafnumreringen i reglementet justeras i enlighet med tidigare att-satser.
att ändringshistoriken för reglementet uppdateras i enlighet med tidigare att-satser.

LTH-körens styrelse 2014
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Bilaga A
Stadgetexten nedan är från körens stadga som togs i en andra läsning på körmötet i våras (KM VT14) och
som sedermera blivit godkänt av TLTHs fullmäktige. Inramad text innehåller ändringsförslag från
styrelsen, markerat ”Förslag”, och eventuell originaltext, markerat “Original”. I några fall har ändringar
från originaltexten markerats med understrykningar i ändringsförslaget för att förtydliga förslaget.
Huvudförslaget är originaltexten med styrelsens förslagna ändringar och tillägg.

Stadga för LTH-kören
§1 Namn
Föreningens namn är LTH-kören, i denna stadga hädanefter kallad kören.

§2 Ändamål
Kören har till uppgift att tillgodose medlemmarnas behov av skönsång, befrämja
medlemmarnas musikaliska utveckling och verka för en god kamratanda, samt att sprida
sångglädje över Pålsjö Ängar och varhelst det verkar lämpligt.

§3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.

§4 Föreningsform
Original:
Kören är en fristående förening inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH).
Körens högsta beslutande organ är körmötet (KM). Verksamheten leds mellan körmötena av
styrelsen. Föreningens verksamhet regleras av dessa stadgar och reglemente.
Förslag:
Kören är en fristående förening inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH).
Körens högsta beslutande organ är körmötet (KM). Verksamheten leds mellan körmötena av
styrelsen. Föreningens verksamhet regleras av dessa stadgar och av dem definierat reglemente.

§5 Verksamhetsår
Körens verksamhetsår är kalenderåret.

§6 Medlemskap
Original:
Kören består av medlemmar som delas upp i körmedlemmar, seniloger och hedersmedlemmar.
Körmedlem:
a) Ordinarie medlem
1) Aktiv medlem: Teknolog eller av styrelsen föreslagen person som deltager i merparten av terminens
ordinarie repetitioner och som betalar terminsavgift.
2) Vilande medlem: Tidigare aktiv medlem som pga resa, studieuppehåll eller liknande önskar ta ett
uppehåll från kören och hos styrelsen ansökt om att bli vilande medlem. Beviljande av vilande
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medlemskap beslutas av styrelsen på en tidsperiod av en termin i taget. Vilande medlem behöver inte
betala terminsavgift.
b) Provmedlem
Nytillkommen sångare/sångerska är provmedlem de tre första övningarna varefter denne aktivt får
begära att bli ordinarie medlem. Beslut därom fattas av styrelsen.
Senilog:
Före detta körmedlem som betalar senilogavgift. Senilog ska i förväg informeras om körens större
evenemang. Styrelsen överväger möjligheterna att inbjuda eller på annat sätt göra senilogen mer delaktig
i evenemanget.
Hedersmedlem:
Person som genom förtjänstfullt handlande varit kören till stort gagn och därför av körmötet med 9/10
majoritet invalts i föreningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men likställs i övrigt med
senilog.
Förslag:
Kören utgörs av ordinarie medlemmar, provmedlemmar, seniloger, stödmedlemmar och
hedersmedlemmar. En ordinarie medlem kan vara aktiv eller vilande.
§6.1 Aktiv medlem
Aktiv medlem är den som beviljats aktivt medlemskap av styrelsen. Endast provmedlemmar kan ansöka
om aktivt medlemskap.
Som aktiv medlem skall man delta i körens musikaliska verksamhet i enlighet med reglementet.
Aktiv medlem skall för varje termin betala fastslagen terminsavgift. Dirigenten är befriad från
terminsavgift.
§6.2 Vilande medlem
Vilande medlem är den ordinarie medlem som efter ansökan till styrelsen fått beviljat vilande
medlemskap.
Vilande medlem behöver ej betala terminsavgift.
Vilande medlemskap kan endast beviljats en termin i taget och medlemskapet återgår automatiskt till
aktivt medlemskap vid ingången av ny termin.
§6.3 Provmedlem
Provmedlem är nytillkommen sångare som erbjudits plats i kören efter att ha bedömts utifrån sin
musikaliska förmåga.
Provmedlem har rätt att ansöka om aktivt medlemskap till styrelsen. Bifalls ansökan övergår
provmedlemskapet till aktivt medlemskap. Avslås ansökan upphör medlemskapet automatiskt.
§6.4 Senilog
Senilog är den som vid någon tidpunkt tidigare varit aktiv medlem och som betalat senilogavgift för
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innevarande verksamhetsår.
§6.5 Stödmedlem
Stödmedlem är den som beviljas stödmedlemskap av styrelsen och som betalat senilogavgift för
innevarande verksamhetsår. Den som önskar bli stödmedlem ansöker om detta till styrelsen.
§6.6 Hedersmedlem
Hedersmedlem är den som genom förtjänstfullt handlande varit kören till stort gagn och som av KM
utsetts till hedersmedlem med minst 9/10 majoritet.
Hedersmedlem är befriad från senilogavgift men skall i övrigt likställas med senilog.

§7 Körmöten
Original:
Kören håller två ordinarie KM per år. Extra KM skall hållas om styrelsen eller körens revisorer eller tio
ordinarie körmedlemmar så begär och skall i sådana fall hållas inom tre veckor från att begäran
inkommit till styrelsen.
Förslag:
Kören håller två ordinarie KM per år. Extra KM skall hållas om styrelsen eller körens revisorer eller tio
ordinarie medlemmar så begär och skall i sådana fall hållas inom tre veckor från att begäran inkommit
till styrelsen.
§7.1 Kallelse och handlingar
Original:
Kallelse skall utgå på körövningen senast fyra veckor före ordinarie KM, och senast en vecka före extra
KM. Då KM ska behandla en stadgeändring skall detta meddelas i kallelsen till mötet samtidigt som
ändringens syfte och berörda paragrafnamn meddelas. Beslut om stadgeändringar får inte fattas annat än
om detta angivits i kallelsen.
Förslag:
Kallelse skall utgå på körövningen senast fyra veckor före ordinarie KM, och senast en vecka före extra
KM. Då KM skall behandla en stadgeändring skall detta meddelas i kallelsen till mötet samtidigt som
ändringens syfte och berörda paragrafnamn meddelas. Beslut om stadgeändringar får inte fattas annat än
om detta angivits i kallelsen.
Motion skall vara ordförande tillhanda senast två veckor före mötets öppnande.
Möteshandlingar skall distribueras till körens medlemmar senast en vecka före mötets öppnande. Vid KM
skall protokoll föras. Justerat protokoll skall delges kören inom tre veckor.
§7.2 Ordinarie KM
Vid årets första ordinarie KM (som skall hållas tidigast 15:e februari och senast 15:e april), skall
förekomma:
1. Skriftlig verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
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2. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
3. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
4. Val av sammankallande för körens valberedning
5. Val av övriga valberedningsledamöter
Vid andra ordinarie KM (som skall hållas tidigast 1:a oktober och senast 1:a december), skall
förekomma:
1. Val av styrelse.
2. Val av funktionärer.
3. Val av revisorer.
4. Fastställande av terminsavgift och senilogavgift.
5. Fastställande av nästkommande verksamhetsårs budget.
§7.3 Val och beslut
Original:
Vid KM har samtliga medlemmar motionsrätt och yttranderätt. Endast närvarande ordinarie
körmedlemmar har rösträtt. KM är beslutsmässigt om minst 1/3 av antalet aktiva körmedlemmar är
närvarande. KM:s frågor avgörs om ej annat begärts genom öppen omröstning. Beslut fattas om ej annat
stipuleras denna stadga med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, förutom
vid personval då lotten får fälla avgörandet.
Förslag:
Vid KM har samtliga medlemmar motionsrätt och yttranderätt. Endast närvarande ordinarie medlemmar
har rösträtt. KM är beslutsmässigt om minst 1/3 av antalet aktiva medlemmar är närvarande. KM:s
frågor avgörs om ej annat begärts genom öppen omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet om annat
ej anges i denna stadga. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, förutom vid personval då
lotten får fälla avgörandet.

§8 Styrelse
Original:
Styrelsen handhar körens löpande verksamhet och ansvarar för sin förvaltning inför KM. Däribland
ingår att utarbeta budgetförslag och på andra sätt bereda körmötets handlingar.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, men bör även omfatta sexmästare, notfiskal,
propagandaminister och dirigent. Det står KM fritt att fastställa vilka poster utöver ordförande,
sekreterare och kassör som skall ingå i styrelsen och därmed också antal styrelseledamöter. Styrelsen
utser, i det fall KM valt att ej göra detta, inom sig en vice ordförande. Alla stämmor bör vara
representerade.
Det åligger:
 ordföranden att leda körens sammanträden och utåt representera och föra körens talan.
Ordföranden är dessutom ansvarig för lokalbokningar och internat.
 sekreteraren att föra protokoll vid sammanträden och sköta körens yttre och inre korrespondens.
Sekreteraren ansvarar även för medlemslistor och närvarokontroll.
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kassören att ansvara för körens ekonomi, samt att förvalta körens fasta och lösa egendom.

Då KM tillsatt någon av följande styrelseposter åligger det utöver styrelsearbetet:
 sexmästaren att emellanåt sörja för medlemmarnas lekamliga spis samt behov av social samvaro.
 notfiskalen att sköta körens notbibliotek och att därvid ansvara för att noter till körens repertoar
finns i tillräckligt antal. Notfiskalen är dessutom körens arkivarie.
 propagandaministern att marknadsföra kören
 dirigenten att musikaliskt leda kören.
Om någon av dessa poster ej valts som styrelsepost övergår den till att vara en övrig
funktionärspost.
En dirigent som ej innehar en styrelsepost är permanent adjungerad vid alla styrelsemöten. Styrelsen är
beslutsmässig om mindre än hälften av ledamöterna är frånvarande och minst tre ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens mandatperiod är, liksom körens
verksamhetsår, kalenderåret. Endast ordinarie körmedlemmar kan nomineras till styrelsekandidater.
Förslag:
Styrelsen sköter körens löpande verksamhet och är ansvariga inför KM. Styrelsens mandatperiod är
körens verksamhetsår. Valbar till styrelsen är ordinarie medlem.
Styrelsen skall minst bestå av ordförande, sekreterare, kassör och dirigent. Utöver dessa ingår även
sexmästare, propagandaminister och notfiskal om dessa valts samt ett av KM fastställt antal övriga
ledamöter, dock ej fler än tre. Alla stämmor bör vara representerade. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande.
Styrelsemöten skall hållas regelbundet under verksamhetsåret och protokollföras. Ordförande kallar till
och leder mötena. Styrelsen är beslutmässig om mer än hälften, dock aldrig färre än tre, av ledamöterna
är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Det åligger styrelsen att utarbeta budgetförslag, bereda handlingar inför körmöten samt sköta körens
arkiv och medlemsregister. Efter varje avslutat verksamhetsår skall styrelsen avlägga
verksamhetsberättelse och årsredovisning på nästkommande vårtermins ordinarie körmöte.

§9 Funktionärer
Original:
 Stämfiskaler (1 per stämma) som har till uppgift att bistå dirigenten i dennes arbete genom att
hålla i stämrep. Stämfiskalerna är dessutom informationskanal mellan styrelse/dirigent och sina
stämkollegor.
 Fikapetter, som ser till att det finns fika på övningarna, samt upprätta fikalista.
 Nätnörd, som har hand om körens hemsida.
 Sexslavar, som biträder sexmästaren i dennes arbete.
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Övriga funktionärer enligt KM:s beslut.

Förslag:
Funktionärer beslutas om av KM. Valbar är ordinarie medlem om inget annat anges.

§10 Valberedning
Original:
Körens valberedning består av totalt fyra ledamöter, en representant från vardera stämma. Vid val av
valberedning skall också en sammankallande för densamma väljas. Det åligger valberedningen att inför
körmöte genom konstruktivt arbete ge förslag till val av personer till körens styrelse- och
funktionärsposter.
Förslag:
Körens valberedning består av totalt fyra ledamöter, en representant från vardera stämma. Vid val av
valberedning skall också en sammankallande för densamma väljas. Det åligger valberedningen att inför
körmöten genom konstruktivt arbete ge förslag till val av personer till körens styrelse- och
funktionärsposter. Valbar är ordinarie medlem.

§11 Revisorer
Original:
Det åligger revisorerna att enligt god revisorssed granska styrelsen i dennas arbete.
Förslag:
Det åligger revisorerna att enligt god revisorssed granska föreningens verksamhet och avlägga
revisionsberättelse för sitt verksamhetsår på nästkommande vårtermins ordinarie körmöte.
Revisorerna får ta del av körens samtliga handlingar samt närvara på styrelsemöten med yttranderätt och
på körmöten med yttrande- och yrkanderätt.
Revisorerna får inte sitta i körens styrelse eller ha budgetansvar inom kören under sitt verksamhetsår.
Revisorerna behöver inte vara medlemmar i kören.

§12 Firmatecknande
Körens firma tecknas av styrelsen i förening. Körens firma i post och bank tecknas av ordförande och
kassör var för sig.
Förslag:

§13 Uteslutning
KM och styrelsen kan utesluta en medlem som åsidosatt sina skyldigheter eller uppsåtligen skadar
föreningen eller annan medlem. Hanteras frågan av KM krävs beslut med 9/10 majoritet, hanterar
styrelsen frågan krävs enhälligt beslut på styrelsemöte där samtliga ledamöter är närvarande.
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Fråga om uteslutning kan endast tas upp om den angivits i kallelsen till mötet frågan behandlas på,
tillsammans med namnet på medlemmen uteslutningen avser.
Har beslut om uteslutning fattats av styrelsen skall det godkännas av det KM som infaller närmast i tid
efter att beslutet justerats och för vilket kallelse ej har utgått. För godkännande krävs enkel majoritet.
Underkänner KM uteslutningen upphävs den automatiskt.

§13 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske genom likalydande beslut med 9/10 majoritet på två
konsekutiva ordinarie KM. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar under en tid av 10 år förvaltas av
TLTH. Om föreningen inte återuppstått under denna tid så tillfaller tillgångarna Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola, TLTH, att fritt disponera.

§14 Reglemente
Reglementet är ett komplement till körens stadgar och tydliggör hur körens verksamhet bedrivs. Om det
råder konflikt mellan tolkningen av stadgan och reglementet är det tolkningen av stadgan som skall anses
korrekt. Andra beslut i strid med reglementet är ogiltiga.
Ändringar, tillägg eller upphävande av reglementet kan ske endast genom beslut med 2/3 majoritet vid ett
KM.

§15 Stadgar
Ändringar, tillägg eller upphävande av dessa stadgar kan ske endast genom likalydande beslut med 2/3
majoritet vid två på varandra följande körmöten (exkluderat extra KM inom en månad från stadgebeslut),
varav minst ett ordinarie KM, med minst en månads mellanrum.
För slutgiltigt bifall krävs dessutom godkännande av TLTH-FM
Förslag:
§13 Upplösning, §14 Reglemente, och §15 Stadgar numreras om enligt följande: §14 Upplösning, §15
Reglemente och $16 Stadgar.
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Stadga för LTH-kören
§1 Namn
Föreningens namn är LTH-kören, i denna stadga hädanefter kallad kören.

§2 Ändamål
Kören har till uppgift att tillgodose medlemmarnas behov av skönsång, befrämja
medlemmarnas musikaliska utveckling och verka för en god kamratanda, samt att sprida
sångglädje över Pålsjö Ängar och varhelst det verkar lämpligt.

§3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.

§4 Föreningsform
Kören är en fristående förening inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH).
Körens högsta beslutande organ är körmötet (KM). Verksamheten leds mellan körmötena av

styrelsen. Föreningens verksamhet regleras av dessa stadgar och av dem definierat
reglemente.
§5 Verksamhetsår
Körens verksamhetsår är kalenderåret.

§6 Medlemskap
Kören utgörs av ordinarie medlemmar, provmedlemmar, seniloger och hedersmedlemmar. En
ordinarie medlem kan vara aktiv eller vilande.

§6.1 Aktiv medlem
Aktiv medlem är den som beviljats aktivt medlemskap av styrelsen. Endast provmedlemmar kan
ansöka om aktivt medlemskap.
Som aktiv medlem skall man delta i körens musikaliska verksamhet i enlighet med reglementet.
Aktiv medlem skall för varje termin betala fastslagen terminsavgift. Dirigenten är befriad från
terminsavgift.

§6.2 Vilande medlem
Vilande medlem är den ordinarie medlem som efter ansökan till styrelsen fått beviljat vilande
medlemskap.
Vilande medlem behöver ej betala terminsavgift.
Vilande medlemskap kan endast beviljats en termin i taget och medlemskapet återgår automatiskt till
aktivt medlemskap vid ingången av ny termin.

§6.3 Provmedlem
Provmedlem är nytillkommen sångare som erbjudits plats i kören efter att ha bedömts utifrån sin
musikaliska förmåga.
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Provmedlem har rätt att ansöka om aktivt medlemskap till styrelsen. Bifalls ansökan övergår
provmedlemskapet till aktivt medlemskap. Avslås ansökan upphör medlemskapet automatiskt.

§6.4 Senilog
Senilog är den som vid någon tidpunkt tidigare varit aktiv medlem och som betalat senilogavgift för
innevarande verksamhetsår.

§6.5 Hedersmedlem
Hedersmedlem är den som genom förtjänstfullt handlande varit kören till stort gagn och som av KM
utsetts till hedersmedlem med minst 9/10 majoritet.
Hedersmedlem är befriad från senilogavgift men skall i övrigt likställas med senilog.

§7 Körmöten
Kören håller två ordinarie KM per år. Extra KM skall hållas om styrelsen eller körens revisorer eller
tio ordinarie medlemmar så begär och skall i sådana fall hållas inom tre veckor från att begäran
inkommit till styrelsen.

§7.1 Kallelse och handlingar
Kallelse skall utgå på körövningen senast fyra veckor före ordinarie KM, och senast en vecka före
extra KM. Då KM skall behandla en stadgeändring skall detta meddelas i kallelsen till mötet samtidigt
som ändringens syfte och berörda paragrafnamn meddelas. Beslut om stadgeändringar får inte fattas
annat än om detta angivits i kallelsen.
Motion skall vara ordförande tillhanda senast två veckor före mötets öppnande.
Möteshandlingar skall distribueras till körens medlemmar senast en vecka före mötets öppnande. Vid
KM skall protokoll föras. Justerat protokoll skall delges kören inom tre veckor.

§7.2 Ordinarie KM
Vid årets första ordinarie KM (som skall hållas tidigast 15:e februari och senast 15:e april), skall
förekomma:
1. Skriftlig verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
2. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
3. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
4. Val av sammankallande för körens valberedning
5. Val av övriga valberedningsledamöter
Vid andra ordinarie KM (som skall hållas tidigast 1:a oktober och senast 1:a december), skall
förekomma:
1. Val av styrelse.
2. Val av funktionärer.
3. Val av revisorer.
4. Fastställande av terminsavgift och senilogavgift.
5. Fastställande av nästkommande verksamhetsårs budget.

§7.3 Val och beslut
Vid KM har samtliga medlemmar motionsrätt och yttranderätt. Endast närvarande ordinarie
medlemmar har rösträtt. KM är beslutsmässigt om minst 1/3 av antalet aktiva medlemmar är
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närvarande. KM:s frågor avgörs om ej annat begärts genom öppen omröstning. Beslut fattas med enkel
majoritet om annat ej anges i denna stadga. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, förutom
vid personval då lotten får fälla avgörandet.

§8 Styrelse
Styrelsen sköter körens löpande verksamhet och är ansvariga inför KM. Styrelsens mandatperiod är
körens verksamhetsår. Valbar till styrelsen är ordinarie medlem.
Styrelsen skall minst bestå av ordförande, sekreterare, kassör och dirigent. Utöver dessa ingår även
sexmästare, propagandaminister och notfiskal om dessa valts samt ett av KM fastställt antal övriga
ledamöter, dock ej fler än tre. Alla stämmor bör vara representerade. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande.
Styrelsemöten skall hållas regelbundet under verksamhetsåret och protokollföras. Ordförande kallar
till och leder mötena. Styrelsen är beslutmässig om mer än hälften, dock aldrig färre än tre, av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Det åligger styrelsen att utarbeta budgetförslag, bereda handlingar inför körmöten samt sköta körens
arkiv och medlemsregister. Efter varje avslutat verksamhetsår skall styrelsen avlägga
verksamhetsberättelse och årsredovisning på nästkommande vårtermins ordinarie körmöte.

§9 Funktionärer
Funktionärer beslutas om av KM. Valbar är ordinarie medlem om inget annat anges.

§10 Valberedning
Körens valberedning består av totalt fyra ledamöter, en representant från vardera stämma. Vid val av
valberedning skall också en sammankallande för densamma väljas. Det åligger valberedningen att
inför körmöten genom konstruktivt arbete ge förslag till val av personer till körens styrelse- och
funktionärsposter. Valbar är ordinarie medlem.

§11 Revisorer
Det åligger revisorerna att enligt god revisorssed granska föreningens verksamhet och avlägga
revisionsberättelse för sitt verksamhetsår på nästkommande vårtermins ordinarie körmöte.
Revisorerna får ta del av körens samtliga handlingar samt närvara på styrelsemöten med yttranderätt
och på körmöten med yttrande- och yrkanderätt.
Revisorerna får inte sitta i körens styrelse eller ha budgetansvar inom kören under sitt verksamhetsår.
Revisorerna behöver inte vara medlemmar i kören.

§12 Firmatecknande
Körens firma tecknas av styrelsen i förening. Körens firma i post och bank tecknas av ordförande och
kassör var för sig.

§13 Uteslutning
KM och styrelsen kan utesluta en medlem som åsidosatt sina skyldigheter eller uppsåtligen skadar
föreningen eller annan medlem. Hanteras frågan av KM krävs beslut med 9/10 majoritet, hanterar
styrelsen frågan krävs enhälligt beslut på styrelsemöte där samtliga ledamöter är närvarande.
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Fråga om uteslutning kan endast tas upp om den angivits i kallelsen till mötet frågan behandlas på,
tillsammans med namnet på medlemmen uteslutningen avser.
Har beslut om uteslutning fattats av styrelsen skall det godkännas av det KM som infaller närmast i tid
efter att beslutet justerats och för vilket kallelse ej har utgått. För godkännande krävs enkel majoritet.
Underkänner KM uteslutningen upphävs den automatiskt.

§14 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske genom likalydande beslut med 9/10 majoritet på två
konsekutiva ordinarie KM. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar under en tid av 10 år
förvaltas av TLTH. Om föreningen inte återuppstått under denna tid så tillfaller tillgångarna
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH, att fritt disponera.

§15 Reglemente
Reglementet är ett komplement till körens stadgar och tydliggör hur körens verksamhet bedrivs. Om
det råder konflikt mellan tolkningen av stadgan och reglementet är det tolkningen av stadgan som skall
anses korrekt. Andra beslut i strid med reglementet är ogiltiga.
Ändringar, tillägg eller upphävande av reglementet kan ske endast genom beslut med 2/3 majoritet vid
ett KM.

§16 Stadgar
Ändringar, tillägg eller upphävande av dessa stadgar kan ske endast genom likalydande beslut med 2/3
majoritet vid två på varandra följande körmöten (exkluderat extra KM inom en månad från
stadgebeslut), varav minst ett ordinarie KM, med minst en månads mellanrum.
För slutgiltigt bifall krävs dessutom godkännande av TLTH-FM

