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Rapport: Utredning gällande konferensmöjligheter i
Gasquesalen

Kårhuset Lund, 27 April 2015
Christian Hernvall, Pedell 22.0

Rapport:
Utredning
konferensmöjligheter i Gasqusalen

gällande

Introduktion
Den här utredningen är indelad i tre olika delar, administrativt arbete, lokal och
utrustning, samt efterfrågan, vilka behandlar möjligheterna att ha konferens i Gasquesalen
från olika synvinklar. En sak som är nämnvärd är att konferenser inte är en ny typ av
evenemang att hålla i Gasquesalen. Det har förekommit i flera år och det är även inbokat
några tillfällen i framtiden.
Administrativt arbete
Sett från den administrativa sidan så innebär konferensuthyrning mindre jobb för
Pedellen gentemot många andra typer av evenemang, exempelvis sittningar, eftersläpp,
och självklart större event som F1Röj, Arkad, etc. Oftast ordnar hyresgästen med catering
i de fall lunch/middag är en del av evenemanget, vilket betyder att en cateringfirma också
är med och styr upp möblering, dukning, utrustning, m.m. Hyresgäster som anordnar
konferenser vet oftast precis vad de vill göra och behöver (teknik/utrustning) för att
genomföra det vilket underlättar arbetet. Vad de inte alltid vet är hur det fungerar just i
Gasquesalen (med städning, personal, osv.), men för att fylla dessa luckor så finns det
informationsmaterial som skickas ut till hyresgäster när de vill hyra lokaler via TLTH.
Eftersom det oftast inte krävs så mycket personal och teknik/utrustning för
konferensuthyrningar, så tar de generellt sett kortare tid att administrera ,vad gäller
bokning, kontraktsskrivning, tillsättning av personal och fakturering, för denna typ av
uthyrningar.
Det är också värt att fundera på om personal från TLTH:s sida, Kårhusservice, har
möjlighet att hantera konferenser. Enligt Johan Förberg, Kårhusservice Förvaltare, är det
idag fullt möjligt att ha konferenser i Gasquesalen. I nuläget finns det gott om
Kårhusservice Ansvariga (PPA) och Kårhusservice personal (PP) som vill jobba, både
med vanliga pass (med Kårhusservice vanliga arbetsuppgifter) men också med
städning/möblering, i de fall som hyresgästen önskar hyra in det från TLTH.
Kårhusservice är tillräckligt kompetenta för att hantera konferenser. Det är på flera sätt en
enklare typ av uthyrning. Som det ser ut nu är det eventen och inte personalen som är för
få, undantaget nollningsperioden. Det är många studenter som skickat in intresseanmälan
för att provjobba i Kårhusservice, men som nekats i brist på arbetstillfällen, så det finns
en rekryteringsbas ifall det skulle behövas.
En problematik är att konferenser i en del fall bokas in långt i förväg, ibland år, men
TLTH hyresriktlinjer säger att lokaler får bokas maximalt 3 månader i förväg för externa
hyresgäster, till förmån för sektioner och TLTH internt. En möjlig lösning, om TLTH vill
främja konferenser, är att göra undantag för den här regeln veckodagar dagtid.
Det går att dra slutsatsen att både Pedell och Kårhusservice har möjlighet att hantera
konferenser. Huruvida TLTH ska fokusera på att få in fler eller färre uthyrningar av typen
konferens, eller den mer generella frågan huruvida TLTH ska fokusera på att utöka eller
minska uthyrningsverksamhetens omfattning är en helt annan frågeställning som inte
täcks här.
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Lokal och utrustning
Lokalmässigt och utrustningsmässigt är det inga problem att anordna konferenser i
Gasquesalen. Det finns en vikvägg för att dela upp lokalen i delar. Den stora ytan och
möblernas flexibilitet gör det möjligt att få Gasquesalen att se ut lite som man vill. Det
finns stolar, bord, soffor, ståbord, bar, talsystem, och en halvfungerande projektorlösning
(endast projektorduk). När det önskas kan linne och porslin beställas in, och det finns
teknik i huset för att tillfredsställa de flesta behoven. Om det är någonting som inte finns
inne i teknik- eller utrustningsväg, så går det att hyra in. Detta gjordes exempelvis nyligen
under ministerpuben i Cornelis. Hörsalen, Aulan och Cornelis är möjligt att boka och
använda i samband med eller som komplement till Gasquesalen om det skulle behövas.
Den här typen av uthyrningar sliter generellt sätt mindre på lokal och utrustning än andra
typer av uthyrningar.
Efterfrågan
Vill någon ha konferenser i Gasquesalen? Här följer en lista på konferensliknande
evenemang som hittills genomförts under 14/15 eller som är inplanerade i framtiden.
• 2014-12-02 17-20 och 2014-12-03 15-17 hölls kurs på initiativ av FN i
Gasquesalen.
• 2015-04-22 hölls konferenslunch anordnad av LU Konferens tillsammans med
FinnInn i Gasquesalen 12-13.
• 2015-04-23 och 2015-04-24 hölls phadderutbildning, 8-17 båda dagarna, för 600
personer med flera pass om dagen tillsammans med SVL. Ytterligare ett tillfälle
är inbokat 2015-04-29.
• Samma person på LU Konferens som anordnade konferenslunch 22/4 hörde av
sig och ville boka Gasquesalen för konferens i november. Tyvärr var det datumet
upptaget (F1Röj) men det visar på intresse för att använda Gasquesalen igen.
• 2015-05-25 kommer samhallsvetenskapliga fakulteten på LU hålla i workshop 912 följt av lunch. Hyresgästen fick Gasquesalen som tips från tidigare hyresgäst
som rekommenderat lokalen för ändamålet.
• Institutionen arkitektur på LTH har preliminärbokat Gasquesalen för konferens
2016-06-28 till 2016-06-30.
Det är värt att nämna att Gasquesalen inte marknadsförs överhuvudtaget som en
konferenslokal. Vanligaste sättet att få reda på lokalen är från person till person. Om
TLTH skulle börja marknadsföra lokalen som konferenslokal så skulle det med stor
sannolikhet vara möjligt att få fler uthyrningar av den typen.
Sammanfattning
Det är fullt möjligt att i dagsläget genomföra konferenser i Gasquesalen om man ser till
det administrativa arbetet, personal, lokalegenskaper, utrustning och det verkar finnas viss
efterfrågan att göra detta, dels bakåt i tiden men även i framtiden. Däremot så är det ingen
förutsättning att TLTH måste kunna ha konferens i Gasque för att installation av projektor
ska vara intressant. En fast installerad projektor främjar det ändamålet, men det är en
annan fråga att diskutera huruvida TLTH ska fokusera mer på konferenser eller inte.
Anledningen till inköp och möjligheten till att betala tillbaka projektorinstallationen
bygger på att förbättra och höja standarden på TLTH:s nuvarande verksamhet i
Gasquesalen, där fokus ligger på sektionerna och TLTH internt. Fler konferenser kommer
att ge lite extra inkomster, men en projektorinstallationen kommer betala tillbaka sig
oavsett.
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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 någonting 2015.
Sedan fastställandet är ändringar tagna i följande paragrafer:
Datum
möte
Paragraf
20/4
Vårterminsmötet 2015
§7
De reviderade Stadgarna fastställdes i Teknologkårens Fullmäktige den
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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
samt masterprogrammet Food Technology and
Nutrition 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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STADFÄSTANDE AV STADGAR
Stadfästande av I-sektionens stadgar

Kårhuset Lund, 12 maj 2015
Björn Sanders, Talman

Stadfästande av I-sektionens stadgar
I-sektionen har ändrat sina stadgar, och undertecknad tog emot ett dokument, vilket ni finner bifogat,
som innehåller de nya stadgarna i sin helhet.
Följande ändringar är gjorda:
att ändra lydelsen i Stadgarna §2:1 från:
” Ordinarie medlem är den som studerar vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi
vid LTH och som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:3. ”
till:
”Ordinarie medlem är:
- Studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH
- Studerande vid Masterprogrammet Logistics and Supply Chain Management vid LTH
- Studerande vid LTH av kårstyrelsen förd till I-sektionen
som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:3. ”
att i Stadgar §3:9 lägga till:
”g) Val av Vice Kassör enligt reglemente”
att I Stadgar §3:10 lägga till:
”m) Val av Festmästare enligt reglemente”
Samt göra tillhörande redaktionella ändringar.
att I stadgar §3:10 Höstterminsmöte lägga till:
”k) Val av vice Arbetslivsutskottsordförande enligt reglemente”
att I stadgar §11:6:1 Arbetslivsutskottet stryka ordet eventuell i lydelsen:
”Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och eventuell vice utskottskottsordförande
samt Näringslivsgruppen, Börsgruppen, INKAgruppen och Casegruppen.”
Undertecknad yrkar därför
att stadfästa dessa handlingar som I-sektionens nya stadgar.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS, TALMAN
Talman

Motion till FM

1 (1)

Stadgar
Sektionen för Industriell Ekonomi
inom Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet
Senaste ändringarna tagna 2015-04-16
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§1 SEKTIONEN
§1:1

Namn

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

§1:2 Säte

Sektionen har sitt säte i Lund.

§1:3 Ändamål

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

§1:4 Emblem

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

I-emblemet

Ordensbandet
[7mm, 4mm, 14mm, 4mm, 7mm]

§1:5 Färg

Sektionens officiella färg är vinröd.

§1:6 Maskot

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

§1:7 Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
a)

i frågor som rör den egna verksamheten samt

b)

i frågor som endast rör de egna medlemmarna.

I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan med
dessa sektioner sökas innan beslut fattas.

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund
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§2 MEDLEMMAR
§2:1 Medlemskap

Ordinarie medlem är:
a)
b)
c)

studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell
ekonomi vid LTH,
studerande vid Masterprogrammet Logistics and Supply
Chain Management vid LTH,
studerande vid LTH av kårstyrelsen förd till Sektionen,

och som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s
stadgar §2:3.
§2:2 Stödmedlemskap

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

§2:3 Inspektor

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

§2:4 Hedersmedlem

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

§2:5 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadga och reglemente.

§2:6 Rättigheter

Medlem enligt §2:1 äger rätt att:
a)
b)
c)
d)

med en röst deltaga på Sektionsmöte,
kandidera till Sektionens funktionärsposter,
få fråga behandlad av Sektionens myndigheter,
taga del av Sektionens officiella handlingar och protokoll.

§3 ORGANISATION
Sektionens högsta beslutande organ är Sektionsmötet. Sektionens högsta verkställande organ är
Sektionsstyrelsen, hädanefter kallad Styrelsen. Styrelsen har också beslutsrätt i frågor av mindre eller
skyndsam art. Styrelsen kan delegera beslutsrätten till utskott eller enskild funktionär i frågor som rör
utskottet respektive funktionärens ansvarsområde.
§3:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högst beslutande organ.

§3:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av Sektionens samtliga medlemmar.

§3:3 Beslutsförhet

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

§3:4 Röstning

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

§3:5 Sammanträden

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

Sektionen för Industriell Ekonomi
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§3:6 Extra Sektionsmöte

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

Sektionens Styrelse så kräver.
Sektionens Revisorer så kräver.
minst en fjärdedel av Sektionens
kräver.
Sektionens Inspektor så kräver.

medlemmar

så

Anhållan om extra Sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de
ärenden som föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till Sektionens
Styrelse.
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
inkommit till Styrelsen.
Extra Sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor från föregående
Sektionsmöte.
§3:7 Kallelse

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

§3:8 Dagordning

Dagordning skall av Styrelsen sättas upp på Sektionens anslagstavla
senast fem läsdagar före mötet.

§3:9 Vårterminsmöte

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

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

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

isek.se
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§3:10 Höstterminsmöte

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

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Presentation av budgetrevision för innevarande
år.
Fråga om ansvarsfrihet för Sektionens föregående Styrelse
och övriga funktionärer.
Sektionens föregående Styrelses verksamhetsberättelse för
deras verksamhetsår.
Val av Sexmästare, Ordförande för Arbetslivsutskottet
(AU), Ordförande för Näringslivsgruppen (NGI),
Ordförande för Informationsutskottet, Ordförande för
Aktivitetsutskottet och Ordförande för Internationella
utskottet.
Val av representanter till Valberedningen.
Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
Val av Överphös enligt reglemente.
Val av Vice Arbetslivsutskottsordförande enligt reglemente.
Val av Prylgeneral enligt reglemente.
Val av Cafémästare enligt reglemente.
Val av Festmästare enligt reglemente.
Val av Källarmästare enligt reglemente.
Val av Spexmästare enligt reglemente.
Välja och nominera representanter till med Sektionen
sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och
stämma, såsom TLTH:s valnämnd.
Val av Skyddsombud och två (2) Likabehandlingsombud.

§3:11 Ärenden

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

§3:12 Speciella Ärenden

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

§ 3:13 Entledigande

Terminsmötet äger rätt att entlediga av Sektionen valda
funktionärer.

§4 VALBEREDNING
§4:1 Sammansättning

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

§4:2 Uppgift

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

§4:3 Offentlighet

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

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund
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§4:4 Mandatperiod

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

§4:5 Motförslag

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

§4:6 Restriktioner

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

§5 REVISORER
§5:1 Uppgift

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

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

§5:2 Sammansättning

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

§5:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt att:
a)
b)
c)

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

§5:4 Restriktioner

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

§5:5 Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall berörd verksamhet revideras.

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund
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§6 VAL
§6:1 Valbarhet

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

§6:2 Val

Val förbereds av valberedningen.

§6:3 Fyllnadsval

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

§7 PROTOKOLL
§7:1 Sektionsmöte

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

§7:2 Styrelsen

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

§7:3 Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid respektive Sektionsorgans
sammanträden i enlighet med reglemente.

§8 INSPEKTOR
§8:1 Inspektor

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

§8:2 Val

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

§8:3 Åligganden

Det åligger inspektor att:
a)
b)
c)

§8:4 Rättigheter

Inspektor har rätt att:
a)
b)

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

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.
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid Sektionsorganens
sammanträden.
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§9 SEKTIONSSTYRELSEN
§9:1 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ och
äger yttrande- och yrkandemandat i alla Sektionsorgan.

§9:2 Sammansättning

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

§9:3 Firmatecknare

Sektionsordförande och Kassör är separata tecknare för samtliga
konton.

§9:4 Sammanträde

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

§9:5 Beslut

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

§9:6 Kallelse

Kallelse till Styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista
skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas Styrelsens
ledamöter och Inspektorn samt anslås på Styrelsens anslagstavla.
Kallelse samt förslag på föredragningslista skall även tillställas
ständigt adjungerade, dvs. Inspektor och Revisorer.

§9:7 Bortfall

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

§9:8 Restriktion

Varje Styrelsemedlem får endast inneha en Styrelsepost.

§9:9 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

inför Sektionsmöte ansvara för Sektionens hela verksamhet.
förbereda Sektionsmöten.
verkställa och övervaka genomförande av Sektionsmötets
beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för Sektionen
efterlevs.
ansvara för Sektionens medel.
till vårterminsmöte framlägga förslag till budget.
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 §6:3.
på alla sätt verka för Sektionens bästa.
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l)
m)

nominera
en
Styrelserepresentant
till
utbildningsnämnden för Industriell ekonomi,
UN1, utöver Ordförande för Studierådet.
till höstterminsmöte ge förslag på reviderad
budget.

§9:10 Solidaritet

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

§9:11 Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av Sektionsmöte.

§10 PRESIDIET
§10:1 Sammansättning

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

§10:2 Åligganden

Det åligger presidiet att:
a)
b)
c)

förbereda Styrelsens möten.
verka för långsiktigt arbete inom Styrelsen.
sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje
Styrelsemöte.

§11 UTSKOTT
§11:1 Definition

Sektionens utskott är:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§11:2 Åligganden

Studierådet för Industriell ekonomi, SRI.
Sexmästeriet, SexI.
Arbetslivsutskottet, AU.
Informationsutskottet, Info.
Internationella utskottet, InUtI.
Aktivitetsutskottet, Ivent.
Alumnutskottet, AlumnI.

Det åligger Sektionens utskott att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens utskott ansvarar inför Styrelsen för sin
verksamhet.
Det åligger respektive utskottsordförande att:
a)
b)
c)

§11:3 Ledamöter

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

leda och fördela arbetet inom utskottet.
kalla till utskottsmöte när så anses behövligt
ansvara inför Styrelsen för budgetering, redovisning samt
uppföljning av utskottets verksamhet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med
reglementet. Styrelsen kan utse ytterligare ledamöter i utskotten.
Ledamot i utskott är skyldig att informera utskottsordförande om
sådant som rör utskottet.
isek.se
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§11:4 Studierådet för Industriell ekonomi
§11:4:1 Sammansättning

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

§11:4:2 Åligganden

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

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

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

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

§11:5:2 Åligganden

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

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

Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och vice
utskottsordförande samt Näringslivsgruppen, Börsgruppen, INKAgruppen och Casegruppen.

§11:6:2 Åligganden

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

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

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

§11:7:2 Åligganden

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

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

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Internationella utskottet består av ordföranden för Internationella
utskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Internationella utskottets reglemente.
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§11:8:2 Åligganden

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

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

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

§11:9:2 Åligganden

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

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

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

§11:10:2 Åligganden	
  	
  

Det åligger alumnutskottet att verka för att Sektionens alumner
håller kontakten efter examen. Utskottet ska även verka för
kontakten mellan Sektionens alumner och Sektionens medlemmar.	
  

§12 SEKTIONSORDFÖRANDE
§12:1 Uppgift

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

§12:2 Befogenhet

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

§12:3 Förfall

Vid Sektionsordförandens frånvaro träder i dennes ställe Vice
Sektionsordförande.

§12:4 Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför Styrelsen för sin verksamhet.

§13 KASSÖR
§13:1 Uppgift

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Kassören förvaltar Sektionens ekonomi och för bok över
Sektionens inkomster och utgifter.
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§14 FUNKTIONÄR
§14:1 Definition

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

§14:2 Medlemskap

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

§14:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
a)
b)
c)

följa Sektionens stadgar och reglementen.
på alla sätt verka för Sektionens bästa.
vid starten av sin tid som funktionär underteckna samt följa
Aktivapolicyn.

§14:4 Restriktioner

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

§14:5 Överlämning

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

§14:6 Entledigande

Funktionär kan entledigas av Styrelsen eller Sektionsmöte.

§14:7 Rekrytering

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

	
  

§15 TIDSBESTÄMNING
§15:1 Verksamhetsår

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

§15:2 Mandattider

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

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund
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§16 STADGAR
§16:1 Tolkning

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

§16:2 Ändring

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

§16:3 Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§17 REGLEMENTE
§17:1 Innehåll

Reglementet är tillägg till stadgarna.

§17:2 Ändring

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

§17:3 Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§18 UPPLÖSNING
§18:1 Upplösning

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Sektionen kan ej upplösas.
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Proposition angående rambudget för 2015/2016

Kårhuset Lund, 5 maj 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Under det budgetarbete som genomförts inför arbetet att ta fram ett förslag på rambudget
inför verksamhetsåret 2015/2016 har flera moment gjorts. Dels har det skett diskussioner
med en av arbetsgrupperna inom verksamhetsplanens ekonomiområde. Det har också skett
principiella diskussioner inom budgetarbetsgruppen kring olika delar av budgeten. Jag har
också fört diskussioner med en del av de som är ansvariga för olika resultatenheter för att
samla in deras tankar och reflektioner.
Genom hela budgeten har jag gjort vissa strukturella förändringar. Jag har (så tydligt jag
kunnat) strukturerat upp olika typer av tack (mötesfika/mat, profilkläder, teambuilding,
utbildning och allmän arbetsglädje). För att få en mer rättvis fördelning har denna typ av
kostnader beräknats på schablonbelopp, baserat på till exempel antal utskottsmedlemmar
eller antal möten. Jag har också lagt in i budget att alla kårens funktionärer ska få hoodies.
Nedan följer korta förklaringar till ändringarna:
Administration & Ekonomi
En av de större förändringar som gjorts inom denna enhet är att arbetsgivaravgifterna
eventuellt kommer höjas efter årsskiftet. För att säkerställa att vi budgeten klarar en
sådan höjning har jag budgeterat för ”worst case senario”. En annan del som har stor
inverkan på detta område är att bidraget för VKOi kommer minska jämfört med tidigare
år. Rambudgeten för 14/15 har endast en termin med kanslist inlagt, att det nu är
budgeterat för båda terminerna bidrar till en ökning av kostnaderna.
Arkivutskottet
I dagsläget sköts uthyrningen av kamerautrustningen av Informationsansvarig, därför
föreslår jag att flytta intäkter och kostnader kring detta till Informationsutskottets
budget. Den andra förändringen kommer från att det budgeterats för profilkläder (i form
av hoodies) till utskottet.
Näringsliv & Arbetsmarknadsutskottet
I dessa resultatenheter består förändringarna i att intäkter för events och arbetsmarknad
har justerats baserat på hur verkligheten sett ut de senaste åren. Kostnaderna har också
anpassats till hur historiken ser ut. Under TLTH näringsliv har jag också lagt in en
projektkassa för inpirationsevenemang.
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Proposition angående rambudget för 2015/2016

Kårhuset Lund, 5 maj 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Fullmäktige
Den stora förändringen beror på att budgeten innehåller profilkläder (i form av
hoodies) till fullmäktigeledamöterna, talmanspresidiet och sakrevisorerna.
Funktionärsvård
En stor förändring är att jag förslår att budgetera Jätte Funktionärs Festen att gå
plus minus noll. Dessutom har det tillkommit fler kollegier samt att jag ökat
budgeten för utbildning och överlämning. Under medaljutskottet har förändringar
gjorts så att kårens centrala funktionärer ej behöver betala för sina
funktionärsmedaljer.
Husutskottet
I dessa resultatenheter är det mest mindre förändringar som gjorts, den stora
förändringen är att det i den nya budgeten inte ligger 100tkr till renovering av
Corneliskorridoren.
Idrottsutskottet
Här har förändringar gjort för att spegla det avtal som kåren skrivit med TIF
gällande idrottsverksamhet.
Informationsutskottet
Förändringar som skett är att uthyrning av kamerautrustning är flyttad hit då det är
Informationsansvarig som sköter uthyrningen. Dessutom är tryck och bidrag av
Nolleguiden flyttat till Nollningens budget. Jag föreslår också en mindre höjning av
den marknadsföringsbudget som finns för att marknadsföra kåren.
Internationell verksamhet
Projektkassan under Internationells utskottet har plockats bort då det i dagsläget inte
finns ett internationellt utskott samt att Vice kårordförande med internationellt
ansvar har annan projektkassa för denna typen av verksamhet.
Aktivitetsutskottet
Då F1 Röj gjort ett mer positivt resultat tidigare år, så har jag i mitt förslag ökat
rambudgeten. En trend som synts hos evenemanget Welcome Party är att resultatet
varit mer negativt än budgeterat. Därför har jag föreslagit att sänka budgeten.
Kårstyrelsen
Den stora förändringen som skett här är styrelsen disponibelt minskats.
Nollningsutskottet
En stor förändring som skett är att bidrag och tryck av nolleguiden flyttats till
nollningens budget. Annars består förändringarna av prioriteringar mellan kostnader
samt justering av kostnader och intäkter baserat på historik från tidigare år. Den
internationella nollningen som ligger under hösten har fått lite mindre pengar med
motiveringen att kåren vill jobba för att involvera de internationella studenterna
istället för att skapa en separat nollning. Den internationella nollningen på våren har
istället fått mer pengar då denna nollning tvingas att skapa eventen.
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Proposition angående rambudget för 2015/2016

Kårhuset Lund, 5 maj 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Utbildningsutskottet
Den stora förändringen som skett i utbildningsutskottets budget beror på att vi inte
längre betalar för ett funktionärssystem.
Övrigt
Resultatenhetens förändring beror på minskning av det stöd vi kommer få från
universitetet.

Jag yrkar därför på
att

rambudgeten för verksamhetsåret 2015/2016 fastställes enligt bilaga

att

medlemsavgiften för verksamhetsåret 2015/2016 är en engångsavgift på 300kr

att

medlemsavgiften för internationella studenter för verksamhetsåret 2015/2016 är
en engångsavgift på 100kr

I tjänsten,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare

Proposition angående rambudget för 2015/2016
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Teknologkåren vid LTH Rambudget
Kostnadställe Beteckning

Kostnader

Rambudget 15/16
Intäkter

Resultat

Kostnader

Resultat

Kostnader
758 185 kr
2 282 100 kr
500 100 kr

Rambudget 14/15
Intäkter
Resultat

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

Kostnader
698 941 kr
2 397 300 kr
648 282 kr

Arkivutskottet
ARK01
Resultat
Resultat Arkivutskottet

Kostnader
14 840 kr

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

Kostnader
Intäkter
Resultat
89 525 kr
- kr
2 000 kr
87 500 kr
197 000 kr
640 000 kr
156 240 kr
3 478 750 kr
748 000 kr
630 000 kr
322 920 kr
- kr
160 500 kr
90 000 kr
541 513 kr
296 920 kr
3 005 472 kr

Kostnader
109 150 kr
2 000 kr
197 000 kr
156 700 kr
748 950 kr
472 990 kr
195 500 kr
584 714 kr

Fullmäktige
FME01
Fullmäktige
Resultat Fullmäktige

Kostnader
67 220 kr

Intäkter

Kostnader
47 920 kr

Intäkter

Funktionärsvård
FUV01
JFF
FUV02
Tackmästeriutskottet
FUV03
Sektionskontakter
FUV04
Medaljutskottet
Resultat Funktionärsvård

Kostnader

Intäkter

Kostnader
60 000 kr
63 000 kr
95 200 kr
19 800 kr

Intäkter

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

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

Idrottsutskottet
IDR01
Idrottsutskottet
Resultat Idrottsutskottet

Kostnader
22 875 kr

Informationsutskottet
INF01
Informationsutskottet Allmänt
Resultat Informationsutskottet

Kostnader
77 150 kr

Intäkter
33 000 kr

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

Kostnader

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
KLU2*
Jubilemu
KLU31
Uthyrningsverksamhet
INT04
Welcome Party
Resultat Aktivitetsutskottet

Kostnader
Intäkter
50 600 kr
25 000 kr
20 000 kr
- kr
20 000 kr
- kr
231 200 kr
231 200 kr
247 500 kr
247 500 kr
359 968 kr
339 968 kr
109 825 kr
105 000 kr
105 000 kr
84 000 kr
62 710 kr
46 500 kr
338 399 kr
360 000 kr
113 000 kr
113 000 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
121 994 kr
133 000 kr
136 800 kr
216 000 kr

Kårstyrelsen
KSY01
Allmäna kostnader
KSY01
Styrelsens Disponibelt
Resultat Kårstyrelsen

Kostnader
39 670 kr
80 000 kr

Löner
LÖN01
Resulat Löner

Kostnader
236 534 kr

Sektionsanställda

Medlemshantering
MED01
Medlemshantering
Resultat Medlemshanteringen

Rambudget 15/16

Intäkter
60 000 kr
195 000 kr
- kr
Intäkter

3 489 523 kr
Resultat

- kr
-

kr
-

- kr
64 400 kr
117 650 kr
19 000 kr

-

- kr
kr
kr
- kr
-

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

Kostnader
14 600 kr

Intäkter
3 000 kr

Intäkter
77 500 kr
640 000 kr
3 367 500 kr
593 500 kr
90 000 kr
269 000 kr

2 570 496 kr
Resultat
-

11 800 kr
-

Kostnader
268 600 kr
21 200 kr
31 000 kr
178 800 kr
238 457 kr
52 000 kr
62 000 kr
472 200 kr

Resultat
- kr
-

Intäkter
95 000 kr
41 000 kr

-

Resultat

- kr
150 000 kr
25 000 kr

- kr
120 000 kr
25 000 kr
-

Kostnader
41 000 kr

Kostnader
98 000 kr

Intäkter
65 000 kr

Kostnader
10 000 kr
161 500 kr
25 000 kr

Intäkter

Intäkter
244 839 kr

Intäkter
22 500 kr

Resultat

150 000 kr
260 000 kr
Intäkter

Intäkter
527 300 kr

Intäkter

Resultat
- kr

-

94 500 kr

129 200 kr
Resultat

8 305 kr
Kostnader
94 500 kr

146 926 kr
Resultat

Kostnader
503 088 kr

51 500 kr

59 550 kr
247 500 kr
175 500 kr
106 900 kr
140 500 kr
38 000 kr
295 000 kr
56 500 kr

119 670 kr
Resultat

33 000 kr

120 000 kr
25 000 kr

15 827 kr

kr

Resultat

-

Kostnader
29 200 kr
100 000 kr

31 000 kr

Resultat

30 000 kr

Resultat

Resultat

-

150 000 kr
130 000 kr
160 000 kr
-

Intäkter
10 000 kr
-

Kostnader
44 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
59 550 kr
247 500 kr
195 500 kr
106 900 kr
165 500 kr
56 500 kr
287 569 kr
45 857 kr

Intäkter
-

97 643 kr

44 150 kr
Resultat

226 200 kr

341 000 kr
249 200 kr
65 000 kr
165 000 kr
465 700 kr

22 875 kr
Resultat

47 920 kr
Resultat

244 653 kr
Intäkter

11 600 kr
Resultat

201 050 kr
Resultat

3 175 385 kr
Resultat

-

67 220 kr
Resultat

Resultat

-

14 840 kr

Resultat
-

Intäkter
80 000 kr
285 000 kr
- kr

24 212 kr
Kostnader
83 000 kr

Intäkter

Resultat
-

kr
-

83 000 kr
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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

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

Pålsjö Ängsblad
PÄB01
Pålsjö Ängsblad
Resultat Pålsjö Ängsblad

Kostnader
50 000 kr

Intäkter
50 000 kr

Resultat

Reftec
REF01
Reftec
Resultat Reftec

Kostnader
91 000 kr

Intäkter
14 400 kr

Resultat

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

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

Valnämnden
VAL01
Valnämnd
Resultat Valnämnden

Kostnader
13 825 kr

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

Kostnader

Totalt

Rambudget 15/16

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

Resultat

-

Kostnader
319 025 kr
47 200 kr
29 700 kr
29 100 kr
95 600 kr
155 000 kr
35 950 kr
20 000 kr
10 000 kr

Intäkter
70 000 kr

Intäkter

Intäkter
1 628 000 kr
455 000 kr

Intäkter
50 000 kr

Resultat

Kostnader
91 400 kr

Intäkter
14 400 kr

Resultat

-

Kostnader
168 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

Intäkter
70 000 kr

116 160 kr

kr
-

Kostnader
6 000 kr

Resultat

Intäkter

77 000 kr

128 000 kr
Resultat

Kostnader

kr

Resultat

-

13 825 kr

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

Intäkter
1 642 500 kr
455 000 kr

6 000 kr
Resultat

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

11 714 536 kr

251 075 kr

Kostnader
50 000 kr

76 600 kr

Resultat
-

-

kr

Resultat

-

Resultat

105 000 kr
155 000 kr
25 500 kr

144 949 kr

-

-

Intäkter
166 000 kr
30 000 kr
9 000 kr

11 909 977 kr

195 442 kr

1 402 700 kr
12 163 605 kr

11 860 850 kr -

302 755 kr
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Proposition angående
Utbildningsutskottets stuktur
Bakgrund
Arbetsgruppen har arbetat med den här delen av verksamhetsplanen sedan slutet av hösten
och framförallt under hela våren. Gruppen har efter många och långa diskussioner kommit
fram till en ny struktur för utbildningsutskottet. Gruppen har bland annat haft som mål att
tydliggöra ansvarsfördelning, förankringsprocesser och lösa problem med arbetsbelastning.
För att kunna implementera förslaget är det viktigt att fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som
sätter sig ner och gör de prioriteringar inom organisationen som behöver göras för att kunna
finansiera de föreslagna förändringarna. Detta arbeta har legat utanför arbetsgruppens uppdrag
och kräver ett gediget arbete som går ut på att både skära i kostnader men även se över
potentiella inkomstkällor. Att göra denna ekonomiska revidering kan dock ligga i tiden i fler
aspekter än i samband med detta förslag.
Trots att gruppen som helhet står bakom förslaget i stort så har det dock uppstått några
punkter som gruppen inte är helt eniga om och som fullmäktige gärna får diskutera vidare. De
gäller följande punkter:
•

•

•

•

Hierarki i heltidargruppen och inom utbildningsutskottet:
Arbetsgruppen har varit oense om hur hierarkin inom utbildningsutskottet ska se ut
och om den finns ett behov av en intern hierarki eller inte. Ett argument för en
hierarki är att någon ska kunna se över och kunna besluta om vilka prioriteringar som
behöver göras i utskottet och när. Ett argument mot är att utskottet tillsammans kan
göra prioriteringar inom gruppen och att detta därför inte behövs.
Tydlighet och beslutsprocess i utbildningsfrågor:
Arbetsgruppen har heller inte varit eniga om hur beslutsprocessen i
utbildningsutskottet ska se ut. Här kom även frågan upp om vem som har ansvaret för
arbetet med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Heltidare med detta ansvar i
förslaget (men även likt idag) har inte kontakt med andra kårer i andra forum på
universitetet än i samband med detta arbete. I en struktur med hierarki i utskottet
skulle denna heltidare kunna ligga "för långt ner" för att ha detta ansvar.
Oenigheterna kring effektivitet:
Denna punkt berör dubbelarbetet som det innebär att vara insatt i utbildningsfrågor
och närvaro på gemensamma möten.
Postnamn:
Till sist är gruppen inte eniga om namnen på de utbildningsansvariga. En följd av att
vara mot en hierarki inom utskottet är följaktligen att ingen av de utbildningsansvariga
bör ha namnet ”Huvudansvarig för utbildningsfrågor”.

Kårhuset Lund, 12 april 2015

Eftersom att förslaget om den nya strukturen bidrar till en förbättrad organisation med mer
resurser att arbeta med utbildning och utbildningsbevakning yrkar arbetsgruppen därför på:
att Anta förslaget i sin helhet.
att

Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som har i uppdrag att hitta de pengar som krävs för
att implementera förslaget och i samband med detta gör de nödvändiga ekonomiska
prioriteringarna. Gruppen ska avrapportera sitt arbete till fullmäktige innan den 1a
december 2015.

att

Lämplig grupp tillsätts för att göra nödvändiga stadge- och reglementesändringar i
enlighet med det bifogade förslaget om utbildningsstuktur.

Styrelsen genom,

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

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.
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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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Motion angående handlingsplan för
avveckling av VKOi

Kårhuset Lund, 12 maj 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
Internationellt ansvar 2015

Proposition angående handlingsplan för
avveckling av VKOi
Bakgrund

2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det här drabbar bland annat det
bidrag som LTH ger till Teknologkåren vid LTH (TLTH) och som innefattar finansiering av
Vice Kårordförande för Internationella frågor (VKOi). Bidraget har sänkts med 60000 kr för
2015 vilket motsvarar ca 25 % av finansieringen. Det kommer att fortsätta sänkas med
50000–60000 kr de följande tre åren vilket gör att vi står utan finansiering för VKOi från och
med 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt
handling. Arbetsgruppen kom fram till att rätt steg i Kårens internationaliseringsarbete vore
att avveckla funktionärposten VKOi och att Kåren borde se över sitt
internationaliseringsarbete från grunden. Därför lyftes till FM2, den 9 mars, ett förslag som
innefattade att ta fram en internationaliseringsplan och en handlingsplan för avveckling av
VKOi.
Fullmäktige valde att godkänna förslaget och därför har en handlingsplan för avveckling av
VKOi tagits fram. Handlingsplanen har varit på remiss hos alla hel- och deltidsarvoderade
funktionärer, utbildningsutskottets ledningsgrupp, utbildningsutskottets strategigrupp,
kårstyrelsen och de fyra personer som tidigare har innehaft posten VKOi. Ett remissvar har
inkommit och behandlats.

Förslag

Arbetsgruppen som har tagit fram handlingsplanen känner sig nöjda med resultatet, och är
övertygade om att detta är rätt väg att gå. Det faktum att endast ett remissvar har inkommit
tyder på att handlingsplanen har mottagits väl av de personer som arbetsgruppen har ansetts
besitta kompetens inom frågan eller beröras i hög utsträckning av den.
Vi yrkar därför på
att
anta den bifogade handlingsplanen för avveckling av funktionärsposten Vice
kårordförande med internationellt ansvar.
Styrelsen genom,
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande Internationellt 2015

Motion angående handlingsplan för avveckling av VKOi

HANDLINGSPLAN

Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 12 maj 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Handlingsplan för avveckling av
funktionärsposten Vice Kårordförande med
internationellt ansvar
Bakgrund

2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det här drabbar bland annat det bidrag som LTH
ger till Teknologkåren vid LTH (TLTH) och som innefattar finansiering av Vice Kårordförande för
Internationella frågor (VKOi). Bidraget har sänkts med 60000 kr för 2015 vilket motsvarar ca 25 % av
finansieringen. Det kommer att fortsätta sänkas med 50000–60000 kr de följande tre åren vilket gör att vi
står utan finansiering för VKOi från och med 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt handling.
Arbetsgruppen tittade igenom VKOi:s arbete och internationaliseringsarbetet på TLTH och
konstaterande att många av VKOi:s arbetsuppgifter borde ligga under andra funktionärsposter. Dessutom
ansåg gruppen att Kårens internationaliseringsarbete bör omstruktureras från grunden.
Internationalisering är inget som kan skötas av en specifik person, utan bör genomsyra hela Kårens
verksamhet.
Gruppen ansåg att rätt steg i Kårens internationaliseringsarbete vore att avveckla funktionärposten VKOi,
och att en lämplig implementeringstid för detta borde vara ett och ett halvt år (det vill säga till årsskiftet
2016/2017). Samtidigt ansåg gruppen att Kåren borde se över sitt internationaliseringsarbete från
grunden. Därför lyftes till FM2, den 9 mars, ett förslag som innefattade att ta fram en
internationaliseringsplan och en handlingsplan för avveckling av VKOi.
Fullmäktige valde att godkänna förslaget och denna handlingsplan togs därför fram. Handlingsplanen har
varit på remiss hos alla hel- och deltidsarvoderade funktionärer samt hos utbildningsutskottets
ledningsgrupp, eftersom det framför allt är dessa som berörs av förändringarna. Handlingsplanen har
också skickats på remiss till utbildningsutskottets strategigrupp, kårstyrelsen och de fyra personer som
tidigare har innehaft posten VKOi.

Tidsplan
Tidpunkt

Handling

FM6 2015

Fullmäktige tar beslut om handlingsplan och internationaliseringsplan.

Milstolpe 1:
1 juli 2015

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på.

Milstolpe 2:
18 januari 2016

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på. En ny VKOi går på
med en mandatperiod på ett halvår.

Milstolpe 3:
1 juli 2016

Överföring av VKOi:s utbildningsrelaterade arbetsuppgifter till utbildningsutskottets
ledningsgrupp. VKOi går av. Istället går ytterligare en utbildningsbevakare med
mandatperioden ett år på, i enlighet med handlingsplan rörande utbildningsutskottets
sammansättning (se nedan).
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Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Den tid som frigörs när arbetsuppgifter flyttas från VKOi till andra heltidare ska läggas på två saker. Först
och främst ska VKOi ta ett större ansvar för de uppgifter som åligger utbildningsutskottets ledningsgrupp
gemensamt, och på så sätt avlasta övriga ledningsgruppen. Dessutom ska VKOi ta ett stort ansvar för att
säkerställa att denna handlingsplan följs och att avvecklingen sker enligt plan.
Som nämnt i bakgrunden beslutades på FM2 att ta fram en handlingsplan med en implementeringstid på
ett och ett halvt år. Emellertid sker det, parallellt med arbetet kring VKOi:s avveckling, också en utredning
av utbildningsutskottets sammansättning. Resultatet av dessa två utredningar bör vara förenliga. Enligt
handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning, som avses lyftas FM6, ska
utbildningsutskottets nya sammansättning börja gälla 1 juli 2016 och VKOi-posten ska då ersättas med en
renodlad utbildningsbevakare. Milstolpe 3 är anpassad därefter.
Även om nämnda handlingsplan förändras eller inte bifalls så anser arbetsgruppen att det inte finns
utrymme för att minska på utbildningsresurserna. VKOu är i dagsläget hårt belastad, och eftersom VKOi i
så pass stor utsträckning arbetar med utbildningsfrågor så behöver en avvecklad VKOi ersättas med en
utbildningsbevakare - oavsett om handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning antas eller ej.
Utbildningsbevakaren bör sitta på samma mandatperiod som VKOu av ett antal anledningar. Det kan leda
till svårigheter att hitta en bra gruppdynamik och arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp, när alla förutom en person sitter på samma mandatperiod. Dessutom har möjligheterna att
hålla en bra överlämning på vintern minskat på grund av den nya läsårsindelningen. Det finns såklart
också nackdelar med att sitta på samma mandatperiod, framför allt att det kan det leda till ett
kunskapstapp mellan olika år. Större krav ställs därför på överlämningen. Arbetsgruppen anser dock att
fördelar med att övergå till samma mandatperiod överväger nackdelarna.
Att mandatperioden för den sista VKOi:n enbart är ett halvår skulle kunna vara problematiskt. Framför
allt skulle det kunna medföra svårigheter att finna lämpliga kandidater till posten, på grund av att personer
som annars hade varit intresserade inte vill sitta enbart ett halvår. Å andra sidan skulle det kunna öppna
upp för andra personen att söka, som av olika anledningar inte är intresserade av att sitta ett helt år. Det
finns också en möjlighet för den som väljs till VKOi 2016, att därefter även väljas till den
utbildningsrepresentantpost som ersätter VKOi, och på så sätt totalt sitta i ett och ett halvt år. Även om
arbetsgruppen ser potentiella hinder med att mandatperioden för VKOi 2016 enbart är ett halvår, anser
den att dessa är överkomliga. I det fall att ingen lämplig kandidat hittas får VKOi:s kvarvarande
arbetsuppgifter täckas upp av och ideellt engagerade eller andra heltidsarvoderade funktionärer.

VKOi:s arbetsuppgifter

Idag arbetar VKOi med följande saker:
Utbildningsfrågor. Detta innefattar både generella utbildningsfrågor och frågar som specifikt rör
internationalisering och in- och utresande studenter.
Kontakt med Internationella Avdelningen i olika frågor.
o

Stort Internationellt Möte (StIM) ungefär var tredje vecka, tillsammans med
Internationella Avdelningen och vicerektor för internationella frågor.

o

Mastermöte tillsammans med Masterkoordinatorer och Masterföreståndare. Två, tre
möten per termin.

Världsmästarkollegiet (VMX). I dagsläget arrangerar VMX event för inresande studenter såväl
som diskuterar frågor rörande internationalisering och in- och utresande studenter.
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Tilläggsmeritpoäng för utbytesstudier. Detta innefattar både att se över och eventuellt
uppdatera tilläggsmeritpoängssystemet samt att besvara studenters frågor gällande
tillgodoräknande.
Samordning av nollning, både vårterminsnollningen och inkommande studenters deltagande i
höstterminsnollningen.
Samordning och anordning av Arrival Week. Hålls två gånger per år, inför varje termin.
Planeras ihop med både Internationella Avdelningen och världsmästarkollegiet. Innefattar
framför allt:
o

Registration Day. En dag då inkommande studenter tas emot på LTH, får information
från Internationella Avdelningen och Kåren samt får rundvandring på campus av VMX.

o

Welcome Party. Fest i Gasquesalen för alla internationella studenter på Lunds
Universitet.

Anordning av andra aktiviteter, såsom:
o

Global Night. Ett efterföljande event till Global Day som i sin tur åsyftar att informera
om och inspirera till utbytesstudier. Har arrangerats en gång per år.

o

The International Day. En dag med olika evenemang för internationella studenter som
arrangeras gemensamt av flera kårer. Temat och konceptet varierar från gång och dagen
har arrangerats en gång per år med ett antal uppföljningsevenemang.

o

JET-lag. En sittning tillsammans med Lundaekonomerna och Juridiska Föreningen som
har arrangerats en gång per år.

Personärenden, det vill säga frågor från såväl utresande som inresande studenter. Kan röra allt
från varför man ska vara medlem i kåren till mer utbildningsrelaterade frågor.
Utöver detta har VKOi ytterligare ett antal åliggande, som följer med att posten är heltidsarvoderad.
Exempel på detta är arbete i olika arbetsgrupper och med verksamhetsplanspunkter. Dessa uppgifter
fördelas i dagsläget till heltidare beroende på ämnesområde, och detta bör utan problem kunna fortsätta
göras även utan en VKOi. Dessa arbetsuppgifter omfattas därmed inte av denna handlingsplan.

Fördelning av arbetsuppgifter

Den övergripande tanken i fördelningen av arbetsuppgifter har varit att flytta över dem till den heltidare
som ansvarar för motsvarande arbetsuppgifter när det rör sig om svenska studenter. Tidpunkten har valts
till när en ny heltidare har gått på respektive post, under verksamhetsåret 2015/2016. Den faktiska
överlämningen av arbetsuppgifter ska ske under överlämningsperioderna.
Utbildningsrelaterade frågor kommer inte lämnas över under verksamhetsåret 2015/2016, utan först när
verksamhetsåret 2016/2017 tar vid. Som nämnt ovan är tanken att VKOi, i takt med att arbetsuppgifter
fördelas ut, ska ta ett allt större ansvar för utbildningsrelaterade frågor. Det känns därför rimligt att dessa
frågor flyttas från VKOi till utbildningsutskottets ledningsgrupp först när den sista VKOi:n går av sin
post.
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Milstolpe 2

Milstolpe 3

KO
GS

Översyn av
tilläggsmeritsystemet

Näringsliv

Personärenden rörande
näringslivsfrågor

VKOu
VKOs

Personärenden rörande
studiesociala frågor

Pedell
Styrelse
Nollegeneral

Samordning av nollningen
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
nollningsrelaterade frågor

Info

Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
informationsspridning

Aktsam

Samordning av Arrival.
Samordning och anordning av
aktiviteter såsom, Welcome
Party, JET-lag och The
International Day.
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
aktiviteter
Kontaktperson för BEST

Arkad
UtbU:s
Ledningsgrupp

Utbildningsfrågor
Anordning av Global Night
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
utbildningsfrågor
StIM
Mastermöten
VMX

Kanslist

Besvara frågor om
tillgodoräknande av
tilläggsmeriter
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Internationella avdelningen

Avvecklingen av VKOi kommer få en stor inverkan på relationen mellan Internationella Avdelningen och
Kåren. Internationella Avdelningen har kontinuerligt hållits uppdaterade kring processen om VKOi:s
framtid och är införstådda i att posten kommer avvecklas. De är också medvetna om det faktum att
avvecklingen kommer påverka deras arbetssätt och har haft detta uppe på diskussion. I dagsläget sköter
VKOi kontakten med Internationella Avdelningen i alla frågor. En viktig del av processen är därför att
fortsätta hålla Internationella Avdelning uppdaterade kring var i processen Kåren befinner sig, samt vem
de ska höra av sig till i vilka frågor i takt med att detta förändras.

Ansvar

Kårstyrelsen är ytterst ansvarig för att denna handlingsplan implementeras i verksamheten. VKOi är
ansvarig för att hålla Internationella Avdelningen uppdaterad enligt ovan.

Kontaktuppgifter

Arbetsgruppen som har tagit fram handlingsplanen är listade här nedan, detta för att göra det möjligt att i
framtiden kunna kontakta gruppen ifall det skulle uppstå några frågor.
Jacob Adamowicz

jacob.adamowicz@gmail.com

Sara Gunnarsson

saragunnarsson91@gmail.com

Daniel Lundell

daniellundell91@gmail.com

Mikael Novén

mikael.noven@gmail.com

Linn Svärd

linnsvard@me.com

Linnea Thörnqvist

linneathornqvist@hotmail.com

Arbetsgruppen genom
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar, 2015
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Proposition angående Internationalisering vid Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Bakgrund

Styrelsen har presenterat en handlingsplan för avveckling av vkoi och i samband med denna ålades det dem
att ta fram en handlingsplan för internationalisering av kåren.
För att undvika att skapa ännu ett styrdokument valde Styrelsen att revidera internationaliseringspolicyn och
riktlinjerna. Dokumenten har skrivits om så att de täcker större delen av verksamheten och att det ska vara
tydligare mål för arbetet med internationalisering.
Ett utkast för riktlinjerna finns bifogade till propositionen.

Förslag

Styrelsen föreslår att uppdatera internationaliseringspolicyn i sin helhet och att detta dokument ska
användas som ett måldokument för kårens arbete med internationalisering.
En policy och riktlinje har framtagits och Styrelsen önskar att den förstnämnda blir godkänd, således
kommer även den andra att gälla då denna är ett konkretiserande dokument med ursprung i policyn.
att godkänna policyn enligt bilaga

Med vänliga hälsningar

SARA GUNNARSSON

LINNEA THÖRNQVIST

Kårordförande

Vice kårordförande med internationellt ansvar

JACOB ADAMOWICZ

DANIEL LUNDELL

LINN SVÄRD

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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POLICY
Internationalisering vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Policy

Internationalisering vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola
Syfte

I enlighet med Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas, TLTHs, Mål- och visionsdokument ska alla
studenter ges de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid, såväl nu som för framtiden. En grupp av
våra studenter som ofta hamnat i skymundan är de internationella studenterna som i dagsläget har sämre
förutsättningar för en värdefull studietid jämfört med andra. Syftet med det här dokumentet är att ge
vägledning till TLTH i dess arbete att bli en kår för alla LTHs studenter. Konkretiseringen av det här
dokumentet återfinns i riktlinjer för internationalisering.

Vision

Alla internationella studenter ska vara en integrerad del av LTHs studentgrupp och kunna ta del av
Teknologkårens verksamhet på samma villkor som övriga studenter

Mål

TLTH representerar och verkar för alla sina medlemmar och studenter på LTH. Det är därför viktigt att alla
ska kunna ha möjligheten att ta till sig information om organisationen och den verksamhet som bedrivs
samt känna sig välkommen och bekväm med att engagera sig och delta i TLTHs verksamhet.
På LTH finns en stor mängd internationella studenter och all information bör göras tillgänglig också för
dessa. Målet med policyn är att främja kontakten och delaktigheten för alla studenter på LTH, samt se till att
vi har ett väl fungerande arbete med internationella frågor.
All verksamhet ska arbeta för samtliga studenter, inklusive internationella studenter, och vara en aktiv del i
TLTHs internationaliseringsarbete.
Målet med internationaliseringen är att de internationella studenterna ska vara en lika naturlig del av
studentgruppen som alla andra och att det här dokumentet därför på lång sikt inte ska vara nödvändigt.
TLTH ska därför se till
att internationella studenter ska känna sig representerade av TLTH
att internationella studenter ska känna att det är självklart att vara medlem i TLTH
att internationella studenter ska kunna delta i TLTHs evenemang i samma utsträckning som svensktalande
studenter
att det inte ska finnas några språkliga hinder för en internationell student att engagera sig eller vara verksam
i alla delar av TLTH
att internationella studenter ska ha möjlighet att tillgodogöra sig information om TLTHs verksamhet
att informationskanaler till internationella studenter ska vara likvärdiga de informationskanaler som finns till
svensktalande studenter
att hela TLTHs verksamhet arbetar för internationella studenter
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RIKTLINJER
Internationalisering vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Riktlinjer

Internationalisering vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola
Syfte

Syftet med riktlinjen angående internationalisering är att uppfylla målen satta i Teknologkåren vid LTHs
(TLTHs) policy för internationalisering.

Omfattning

Riktlinjerna är gällande för TLTH centralt, i all dess verksamhet.

Historik

De första riktlinjerna fastställdes enligt beslut på kårstyrelsemöte nr 8 2014/15.
En större revidering fastställdes enligt beslut på kårstyrelsemöte nr X 2014/15

Information

En förutsättning för att kunna delta i samt förstå TLTH verksamhet är att kunna tillgodogöra sig
information som skickas ut av organisationen. För att göra det möjligt för internationella studenter att vara
lika delaktig i verksamheten som svenska studenter behöver information om och från TLTH finnas
tillgänglig på engelska. Därför ska
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

information som ges ut muntligt eller skriftligt till en grupp vara på engelska om inte samtliga
deltagare är svensktalande.
den engelska delen av hemsidan underhållas i samma grad som den svenska. Ansvaret för att
översatta texter ligger hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att
se till att detta efterföljs.
nyheterna i nyhetsflödet på hemsidan vara på̊ både svenska och engelska. Ansvaret för att
översatta texter ligger hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att
se till att detta efterföljs.
information som sprids via sociala medier vara på engelska. Ansvaret för att översatta texter ligger
hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att se till att detta
efterföljs.
alla texter till kårnytt skickas in på både svenska och engelska. Det åligger informationsansvarig att
se till att detta efterföljs.
toabladen vara på engelska. Det åligger informationsansvarig att se till att detta efterföljs.
alla affischer med TLTHs logga vara på engelska. Ansvaret för att översatta texter ligger hos den
som skickar in affischen. Det åligger informationsansvarig att se till att detta efterföljs
alla anmälningsformulär till arrangemang, arbetsgrupper och poster finnas på̊ engelska. Det åligger
respektive utskottsordförande att se till att detta efterföljs.
möten där det närvarar studenter som inte är svensktalande hållas på engelska. Det åligger
mötesordförande att se till att detta efterföljs.
möteshandlingar till styrelsens och fullmäktiges möten vara på engelska, om inte samtliga
ledamöter i respektive organ är svensktalande. Det åligger styrelseordförande respektive talman att
se till att detta efterföljs.
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⋅
⋅

engelska sammanfattningar från styrelsens och fullmäktiges möten läggas upp på hemsidan. Det
åligger styrelseordförande respektive talman att se till att detta efterföljs.
alla styrdokument finnas tillgängliga på engelska. Det åligger kårordförande att se till att detta
efterföljs.

Evenemang

TLTHs evenemang ska rikta sig till alla medlemmar i organisationen, även internationella studenter. Att inte
vara svensktalande får inte bli ett hinder för att delta i evenemang. Därför ska
⋅
⋅
⋅
⋅

det, vid planeringen av evenemang, tas hänsyn till internationella studenters behov och önskemål.
Det åligger evenemangsansvarig att se till att detta efterföljs.
det arrangeras näringslivsevenemang med företag som är intresserade av att anställa internationella
studenter. Det åligger näringslivsansvarig att se till att detta efterföljs.
det delta företag som är intresserade av att anställa internationella studenter på ARKAD. Det
åligger projektledare för ARKAD att se till att detta efterföljs.
evenemang hållas på engelska om inte samtliga deltagare är svensktalande. Undantag ges för
externa parter. Det åligger evenemangsansvarig att se till att detta efterföljs.

Nollning

TLTHs nollning ska rikta sig till alla nyantagna vid LTH, även internationella studenter. Att inte vara
svensktalande får inte bli ett hinder för att delta i nollningen. Under nollningen finns stora möjligheter för
integration mellan internationella och svenska studenter, något som gynnar båda parter. Därför ska
⋅
⋅
⋅
⋅

samtliga nyantagna vid LTH, inklusive internationella studenter, ges samma möjlighet att delta i
nollningen. Det åligger nollegeneral att se till att detta efterföljs.
det, vid planeringen av nollningen, tas hänsyn till internationella studenters behov och önskemål.
Det åligger nollegeneral att se till att detta efterföljs
nollningsansvariga arbeta för integration mellan internationella och svenska studenter under
nollningen. Det åligger nollegeneral att se till att detta efterföljs.
Internationella Avdelningen inkluderas i planeringen av nollningen. Det åligger nollegeneral att se
till att detta efterföljs.

Utbildningsbevakning

TLTH studiebevakar utbildningen för alla studenter vid LTH, och alla studenters perspektiv måste tas
hänsyn till. Dessutom måste alla studenter ges möjlighet att arbeta för en bättre utbildning, och ingen bör
förhindras att vara studentrepresentant i ett organ på LTH eller LU på grund av exempelvis språkliga
hinder. Därför ska
⋅
⋅
⋅

internationella studenters perspektiv tas hänsyn till i studiebevakningen.
studiebevakningen av masterprogrammen vara av samma kvalitet som studiebevakningen av
övriga program.
TLTH arbeta för att förenkla för internationella studenter att vara studentrepresentanter vid LTH
och LU.

Sektioner och föreningar

Även om dessa riktlinjer gäller för TLTH centralt så bör även TLTHs sektioner och föreningar anslutna till
TLTH arbeta med internationalisering. Därför ska:
⋅

⋅

TLTH arbeta aktivt för att dess sektioner ska vara inkluderande mot internationella studenter samt
följa policyn för internationalisering. Det åligger sammankallande att lyfta dessa frågor i respektive
kollegium.
TLTH arbeta aktivt för att föreningar som är anslutna till TLTH ska vara inkluderande mot
internationella studenter. Det åligger aktivitetssamordnare att lyfta dessa frågor bland
föreningarna.
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Motion angående åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Ett av delmålen under lokaldelen i verksamhetsplanen 2014/2015 är att
“Göra en åtgärdsplan för utveckling av Lophtet där olika potentiella användnings- områden har
utretts. ”
En arbetsgrupp bestående av Linus Hammarlund, Christian Hernvall, Elin Nordahl, Erik Alstersjö,
Nina Castor, Gustav Seemann och Linn Svärd arbetade med den punkten under hösten och våren.
Resultatet kring detta presenterades för Fullmäktige på FM2. I samband med det fick gruppen med sig
ett ställningstagande i frågan om hur vi skulle gå vidare.
Ställningstagandet innebar i sammanfattad form att Fullmäktige ville att arbetsgruppen skulle gå vidare
med arbetet och ta fram en konkretiserad handlingsplan. Vi skulle ta hänsyn till den
prioriteringsordning av användnings- och förbättringsområden som framgick i åtgärdsplanen för
Lophtet. Vi fick även ta oss friheten att utelämna något av områdena från åtgärdsplanen om vi märkte
att ekonomiska faktorer eller andra hinder begränsade arbetet för mycket.
Arbetet har sedan dess fortskridit med mycket energi, många visioner och stora framgångar. Många
alternativa lösningar har diskuterats. Långa diskussioner har förts kring vilken omfattning av en
renovering som är rimlig. Arbetsgruppen landade i ett förslag som till omfattning ligger på mitten av
skalan ”göra ingenting” och ”riv, bygg nytt”. Våra tankar kring förslaget kan sammanfattas som att
förändringarna blir stora och mycket positiva trots små ingrepp på byggnaden. Dyra åtgärder så som
VVS och elektricitet är minimerade i vårt förslag. Bifogad finns en rapport med en konkret
handlingsplan för hur vi skulle vilja förbättra Lophtet. Denna rapport ligger till grund för
nedanstående yrkanden.

Vi yrkar därför på
att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för byggnation av
väggar.

att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för byggnation av
ny garderobslösning.

att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för upprustning
av uteplatsen framför Lophtet.

att

få disponera upp till 30000 kronor ur Lophtets investeringsfond för åtgärder
rörande höglophtet.

att

få disponera upp till 40000 kronor ur Lophtets investeringsfond för utredning och
eventuellt inköp av möblemang
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Motion angående åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

att

få disponera upp till 20000 kronor ur Lophtets investeringsfond för oförutsedda
kostnader som skulle kunna uppstå i detta arbete.

att

det åläggs 21.0 och 22.0 att samordna projektet under respektive mandatperiod.

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
aktivitetssamordnare

CHRISTAN HERNVALL
21

LINN SVÄRD
styrelseledamot

ELIN NORDAHL
gs

ERIK ALSTERSJÖ
näringslivsansvarig

LINUS HAMMARLUND
styrelseledamot

MARCUS PETERSON
22
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Rapport angående åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Enligt fullmäktiges ställningstagande kring ”Rapport: Åtgärdsplan för Lophtet” som
arbetsgruppen för Lophtets framtid skickade upp på FM2 fick gruppen följande mandat:




Arbetsgruppen ska gå vidare med arbetet och ta fram en konkretiserad
handlingsplan.
Arbetsgruppen ska arbeta enligt den prioriteringsordning som står i åtgärdsplanen
för Lophtet, både vad gäller användningsområden och förbättringsområden.
Arbetsgruppen själva kan ta ställning till om de vill utelämna något av områdena
från åtgärdsplanen för Lophtet, om arbetsgruppen märker att handlingsplanen blir
alltför begränsad av ekonomiska faktorer eller andra hinder.

I enlighet med detta har nu ett konkret åtgärdsförslag tagits fram. Detta förslag har arbetats
fram efter flertalet möten, inspektion på Lophtet och efterforskning i äldre utredningar med
liknande syfte som vårt. Mötena resulterade i att gruppen var enig kring att något borde
göras med Lophtet. Vi har en bra lokal som inte utnyttjas effektivt och det är hög tid att göra
något åt detta nu för att inte lokalen skall bli eftersatt eller förfalla. Vår inspektion på Lophtet
resulterade i att gruppen fick en tydlig bild över vilka åtgärder som skulle vara nödvändiga
och smidiga för att förbättra lokalen som helhet. En av de äldre utredningarna hade gjort ett
utförligt arbete och även tagit fram förväntade kostnader på en väldigt omfattande
renovering. Dessa kostnader var mycket höga, varför gruppen bestämde sig för att ha
inställningen att förbättra så mycket som möjligt med så små ingrepp som möjligt.
Här presenteras de förbättringsområden som isolerades i ”Rapport: Åtgärdsplan för
Lophtet”:
1. Kök. Det är en vital del av den största verksamheten idag, men spelar också en
avgörande roll för samtliga av de framtida användningsområdenas framgångar.
2. Byggnadsmässiga renoveringar. Den dåliga ventilationen och uppvärmningen
har länge varit frågor som varit aktuella. Dessutom är det oerhört viktigt att
säkerställa byggnadens kvalité, funktion och säkerhet, framförallt i samband med
andra investeringar.
3. Allmänna ytor. Det behövs en allmän renovering av gemensamma utrymmen för
att Lophtet ska vara en inbjudande och trevlig lokal.
4. Förvaring. Förvaringsproblemet innebär att många möjligheter försvinner.
Framförallt för att nuvarande möblemang tar upp en stor del av lokalen.
5. DJ-bås. En utveckling av detta efterfrågas av många hyresgäster.
6. Uteplats. Stora möjligheter finns om man tittar på uteplatsen.
7. Möblemang. Möblemanget fungerar i nuläget men bör ses över.
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Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Det finns i våra åtgärdsförslag tankar kring alla områden. Dock är det så att vissa områden
kräver mer arbete och ekonomiska medel än andra. Med anledning av detta är det endast
punkt 3, 4, 5, 6 samt 7 som skulle kunna bli aktuella under sommaren. 1 och 2 innebär större
ingrepp och medför en större osäkerhet i både kostnad och tidsåtgång, varför dessa områden
med fördel inte åtgärdas förrän tidigast efter höstens nollning.
Lophtet är slitet, Lophtet skall renoveras. Teknologkåren borde ta ansvar för sina lokaler och
se till att underhållet inte blir eftersatt eller att de i förlängningen förfaller. Tidigare
utredningar har gjorts kring eventuell upprustning av Lophtet. Det var oss veterligen länge
sedan någon av dessa bar frukt och faktiskt förändrade någonting i praktiken. Vår avsikt är
att denna utredning inte skall vara som de andra. Det är hög tid att något görs! I
nedanstående åtgärdsförslag följer tankar och idéer på vad detta ”något” faktiskt skulle
kunna innebära.

Lophtet har en tillbyggnad sedan ett antal år tillbaka. Den tillbyggnaden är idag känd som
porslinsförrådet, köket och baren. Det är efter en professionell inspektion konstaterat att den
delen av huset är fuktskadad. Skadornas omfattning går ej att veta innan man börjar riva
fasaden. Detta bidrar till en stor osäkerhet i kostnad och tidsåtgång för renoveringen. I den
bästa av världar behöver vi bara byta fasad. I den värsta av världar behöver vi riva hela
tillbyggnaden och bygga upp en ny. Arbetsgruppen anser att vi måste vara beredda på det
värsta och i alla kalkyler ta höjd för att renovering av tillbyggnaden (dvs. köks- och bardel)
kan bli ett omfattande projekt.
Det har även konstaterats att det befintliga ventilationssystemet är undermåligt. Detsamma
gäller uppvärmningen av Lophtet. Det behöver installeras ny luft/luft-värmepump samt
ventilationskanaler som är anpassade efter lokalen. Innan detta görs behöver vi få klarhet i
hur omfattande renovering som krävs av tillbyggnaden.
Oavsett vad som behöver göras med tillbyggnaden finns det tankar kring hur vi vill att en
renoverad tillbyggnad ser ut. Köket är för litet, baren är för lång. Vi vill flytta väggen mellan
dessa utrymmen ca 4-5 meter till förmån för ett större kök. Detta innebär att man kan flytta
ner baren hela vägen mot den sydliga kortändan av bottenvåningen och på så sätt utnyttja en
del som är ”död” i dagsläget. I baren skall det finnas kylar under baren och eluttag för
kassaapparater som sitter mer tillgängligt.
De ovanstående åtgärderna kommer ej vara aktuella att börja med innan höstens nollning.
De övriga, här följande, punkterna kan vara helt frikopplade från renovering av tillbyggnad
samt ventilations- och uppvärmningsarbete och skulle enligt oss i mån av tid kunna
genomföras under sommaren.
Många tankar har kretsat kring att Lophtet inte har någon bra garderobslösning. Med den
tanken som utgångspunkt kom vi fram till att den bästa platsen för detta är där möblerna
förvaras i dagsläget. Detta gör att garderobsstången på TUT-lophtet blir obsolet och att en
lösning som lämpar sig såväl för bemannad som obemannad garderob går att upprätta i den
sydliga ändan av bottenvåningen.
Var skall då möblerna förvaras? Se separat motion ” Motion angående Friggebod”.
Motion angående äskning ur funktionärsfonden
2

2 ( 4)

Rapport angående åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

När garderobsstången inte längre är nödvändig på TUT-lophtet så frigörs en yta. Det är ett
relativt litet loft som är svår att hitta naturligt syfte och användningsområde för. I vår mening
är det bästa att flytta upp DJ-båset samt förrådet bakom DJ-båset till TUT-lophtet. Detta gör
att TUT-lophtet oftast inte kommer att användas av hyresgästerna. De får istället mer yta till
sitt förfogande på bottenvåningen. Det nuvarande DJ-båset föreslås omvandlas till
jobbarförråd, bland annat i och med att det i workshopen upprepade gånger poängterades att
jobbare behöver någonstans att göra av sina kläder och värdesaker. Förrådet som flyttas från
bottenplan till TUT-lophtet föreslås bli en förlängning till köket i form av
förvaringsmöjligheter för köksgeråd o.dyl.
Det finns fördelar med möblemanget som vi har i dagsläget. Det är robust! Bord och bänkar
klarar av alla typer av sittningar som härjande teknologer kan tänka sig arrangera och ta del
av. Problemet är dock att möblemanget är slitet. Många bord och bänkar har havererat helt
och andra nynnar på outrot. Även om möblernas funktionalitet eventuellt skulle kunna
återställas så har de sett bättre dagar. Möblerna ser för taskiga ut helt enkelt. Vårt förslag är
att man ser över dessa inventarier. Man borde börja med att undersöka möjligheterna att
restaurera dessa, men inte vara för rädd för att köpa nya möbler som går mer i linje med ett
uppfräschat Lophtet.
Höglophtet är en del av lokalen som används mycket sparsamt. Detta tror vi beror på att
höglophtet inte presenterar något syfte för hyresgästerna. Vi skulle vilja göra det till en
permanent möblerad lounge-del som det då faktiskt finns en tanke bakom. En mer
platseffektiv trappa (spiraltrappa) skulle ge ett par extra kvadratmeter golvyta på höglophtet.
En liten fast bar i nordvästra hörnet av loftet samt ett urval fåtöljer och soffgrupper tror vi
skulle göra höglophtet till en attraktiv del av Lophtet för många hyresgäster. Möblemanget
kan med fördel köpas second-hand. Om man vill skärma av ljud från balsalen ytterligare kan
man enkelt sätta upp en vägg öster om murstocken.
Uteplatsen framför Lophtet är inte speciellt spännande i dagsläget. Arbetsgruppen
diskuterade hur man kan ge den ett ansiktslyft. En första tanke var ett trädäck med fast
möblemang. Men med utgångspunkten att göra mycket med små ingrepp samt med
underhållsarbete i åtanke, så anser vi att det hade räckt att fixa ett fast möblemang på
stenläggningen samt att anlägga grillar likt de utanför expeditionsköket för att göra uteplatsen
mer attraktiv för hyresgäster.
Vi har tyvärr inte hunnit ta fram offerter för detta ännu, men om det finns tid att påbörja
detta arbete under sommaren skulle vi tycka att det vore jättetråkigt om det enda som
saknades var av fullmäktige godkända ekonomiska medel. Av den anledningen vill vi äska
pengar för att ha möjlighet att utföra förbättrande åtgärder för områdena 3, 4, 5, 6 och 7
samt pengar till att börja undersöka kostnader för områden 1 och 2. Inte ens
offertförfrågningar och dylikt arbete är gratis i byggbranschen.
Äskningar kring förbättringsområden 1 och 2 kommer att göras ur Lophtets underhållsfond
och kommer ges till styrelsen när det är aktuellt. Den huvudsakliga delen av detta arbete
kommer det förmodligen inte att äskas för förrän efter sommaren. Eventuellt
projekteringsarbete kan bli aktuellt redan under sommaren, men äskas även det ur den
fonden.
Vi önskar att fullmäktige kan låta arbetsgruppen disponera upp till 150000 för arbete med
åtgärder kring förbättringsområden 3, 4, 5, 6, och 7. Denna uppskattning baseras på 20000
kronor för väggar, 20000 kronor för garderobslösning, 20000 kronor för uteplats, 30000
kronor för höglophtet, 40000 kronor för möblemang samt 20000 kronor i buffert.
Motion angående äskning ur funktionärsfonden
2

3 ( 4)

Rapport angående åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 24 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
aktivitetssamordnare

CHRISTAN HERNVALL
21

LINN SVÄRD
styrelseledamot

ELIN NORDAHL
gs

ERIK ALSTERSJÖ
näringslivsansvarig

LINUS HAMMARLUND
styrelseledamot

MARCUS PETERSON
22
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motionssvar: Åtgärder för Lophtet

Kårhuset Lund, 12 maj 2015
Jacob Adamowicz, Kårstyrelsen 2014/15

Motionssvar: Åtgärder för Lophtet
Styrelsen står bakom förslaget att ge ekonomiska möjligheter för att arbeta med Lophtet
under sommaren. Sommarmånaderna brukar vara en bra period för sidoprojekt för heltidare
och ideella funktionärer som är kvar i Lund vilket ger möjlighet till att påbörja åtgärderna för
Lophtet. Under sommaren 2014 jobbade till exempel en arbetsgrupp med att göra om
Corneliskorridoren till mötesrum. Det är däremot viktigt att projektet planeras väl inför start
så de blir klara i tid och att projektet inte är för stort för icke-professionella, så som heltidare
och ideella funktionärer. Om ett projekt påbörjas ska det även stå klart innan terminsstart.
Under mötet diskuterades riskerna med att låta icke-professionella arbeta med upprustningen
av Lophtetvilket innefattar byggarbete. Både riskerna med att låta oerfarna människor bygga
och riskerna med vad som händer om delar av Lophtet står halvklara när nollningen börjar,
vilket skulle göra Lophtet obrukbart under denna period.
Daniel Lundell reserverade sig mot samtliga att-satser utom femte och sjunde i motionen.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelsens ordförande 2014/15
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående inköp av Friggebod

Kårhuset Lund, 26 april 2015
Arbetsgruppen genom Linn Svärd

Motion angående inköp av Friggebod
Bakgrund
Arbetsgruppen för Lophtets framtid har fortsatt sitt arbete i den linje som fullmäktige önskade när Lophtets
åtgärdsplan presenterades på FM2.
Syftet med Friggeboden är att tillhandahålla förbättrad förvaringsmöjlighet av möblemang etc. Från
rapporten framgår det att förvaringsproblemet medför begränsade möjligheter för Lophtet. Genom att ha
en komplementbyggnad kommer detta problem att avhjälpas. Oberoende om Lophtet syftar till att vara
fest-, facilitets- eller stämniungsfull lokal, kommer en Friggebod att tillgodose de mer permanenta
förvaringsbehov som efterfrågas. Det var dessa tre typer av lokaliteter som presenterades för fullmäktige
och gemensamt är att det för samtliga krävs förbättrad möjlighet till förvaring.
Att denna förbättring görs ska inte belasta hyresgästerna, dvs. projektet syftar inte till att ge högre
hyreskostnader för sektionerna. TLTH har under en längre tid avsatt kapital för att åtgärda Lophtet och
med de ”nya fonderna” finns det två som är ämnade att användas till investering respektive underhåll.
Förslaget har fått godkännande av Akademiska hus fastighetsförvaltare Christer Nothnagl den 23 april. Det
kommer att sökas bygglov i enighet med PBL för ”Förenings- och administrationslokal”. Samtal förs med
Byggnadsnämnden om vilka kriterier som föreligger, för närvarande handläggs ärendet. Kostnaden för
byggnadslov inkluderas i den äskning som efterfrågas1. Övriga restriktioner är att byggnaden måste vara
fristående och dessutom begränsas höjden till att från mark till taknock inte överstiga 3.0 meter.
Arbetsgruppen har sett över de alternativ som finns för inköp men har valt att inte presentera ett konkret
förslag här. Det åligger Pedellen att inköp och uppförande av Friggeboden sker, detta ska om möjligt vara
klart till uppropet 2015-08-24. Pedell electus är införstådd med detta.

Förslag
Därför föreslår arbetsgruppen för Lophtets framtid att ett inköp av Friggebod görs enligt.
att

avsätta upp till 50 000 kr från Lophtets investeringsfond för inköp och bygglov.

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD

CHRISTIAN HERNVALL

ERIK ALSTERSJÖ

Styrelseledamot 14/15

21.0 Pedell 14/15

Näringslivsansvarig 14/15 Aktivitetssamordnare 15

GUSTAV SEEMAN

LINUS HAMMARLUND

MARCUS PETERSON

ELIN NORDAHL

Styrelseledamot 14/15

22.0 Pedell 15/16

Generalsekreterare 14/15

För information om avgifter för bygglov i Lunds kommun
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Soka-bygglov/Avgifter/
1

Motion angående inköp av friggebod
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Friggebod

Kårhuset Lund, 12 maj 2015
Jacob Adamowicz, Kårstyrelsen 2014/15

Motionssvar: Friggebod
Styrelsen tycker det är en bra idé att investera i en Friggebod. Förslaget löser den
problematik vi idag har med förvaring och skulle frigöra utrymme inne i Lophtet som kan
användas till andra funktioner.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelsens ordförande 2014/15

Motionssvar: Friggebod
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående bordläggande av påbörjade val

Kårhuset Lund, 26 april 2015
Linn Svärd, styrelseledamot

Motion angående bordläggande av påbörjade val
Bakgrund
I samband med valet, FM3 även känt som ”val-FM” framkom en del, enligt undertecknad, oklarheter kring
huruvida påbörjade valärenden kan bordläggas. För detta fall, som kommer att fungera som referens, gällde
det valet till styrelseledamot vid TLTH där sex av sju ledamöter tillsattes. Den sjunde posten till ledamoten
bordlades. Anledningen till detta var, som jag förstått det, att den sjunde personen som var valberedd och
valberedningens förslag inte kunde närvara. Det var således ingen fråga om tidsbrist, eftersom mötet
fortsatte, eller ett akut ärende t.ex. brand som bidrog till att lokalen behövde utrymmas omgående, som låg
till grund för att fullmäktige valde att bordlägga frågan till FM5. Det hade enligt undertecknad till och med
varit mer lämpligt att valet återtagits på FM4 än att avvakta ytterligare en längre tid för att återuppta valet.
Det åligger kandidaten att tillhandahålla sig uppgifter när valet sker. Personen i fråga behöver inte delta vid
mötet då det finns andra möjligheter att föra sin presentation med annan metod. Det åligger valberedningen
att ta fram lämpliga kandidater, i detta fall både i egenskap av individ men även som grupp. Det fullmäktige
sedermera har till uppgift är att fullfölja valet genom att välja personerna som kandiderar till posten/erna.
Att inte välja samtliga ledamöter till en styrelse vid ett och samma möte medför svårigheter när gruppens
dynamik ska analyseras. Det förväntas då att fullmäktigeledamöterna ska åminnas de egenskaper som de
tidigare värderat som goda och som resulterat i att de sammansatt sju individer som till en önskvärd grupp.

Förslag
Att val till grupp såsom Kårstyrelsen inte bordläggs när valet är påbörjat. Om så behöver ske ska posten
vakantsättas alternativt inleds inte valärendet från första början.
att i Policy för valberedningen; Valmöte addera följande lydelse: Påbörjade valäranden där flertalet personer väljs till
grupp och där dessa ska samarbeta ska inte bordläggas, i så vakantsätts posten.

Med vänliga hälsningar

MATILDA HJÄLLE & LINN SVÄRD
Styrelseledamot 14/15

Motion angående bordläggande av påbörjade val
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående val till styrelsens ordförande

Kårhuset Lund, 25 april 2015
Linn Svärd, styrelseledamot

Motion angående val till styrelsens ordförande
Bakgrund
I valet till kårstyrelsen 2014/2015 samt 2015/2016 beslutade mötet att först välja ledamöter till styrelsen
och därefter utsågs en av de tillsatta styrelsemedlemmarna till styrelsens ordförande. För närvarande väljs
ordförande i styrelsen före ledamot i styrelsen. Detta medför att en kandidat som enbart kandiderar till
styrelsens ordförande inte ges möjlighet att bli vald till styrelsens ledamot. Det är mer rimligt att styrelsen
tillsätts och att det sedermera är en av dessa som väljs till styrelsens ordförande. Eftersom detta inte ändrats
i förordningslistan ser jag hellre att beslut tas av fullmäktige idag än att mötet ska godkänna detta vid
sammanträdet för valärende.

Förslag
Därför föreslås att kårstyrelsens ordförande ska väljas efter att samtliga ledamöter har valts vilket medför att
ordförande väljs av en av dem. Detta innebär att det i valärenden ska ändras så att valärendet om Ledamot i
kårstyrelsen skall väljas före Ordförande i styrelen.
att i Policy för valberedningen; Valmöte addera ett femte stycke: Vid val av kårens styrelse och dess ordförande ska
mötet först välja de sju ledamöterna och därefter ska en av dessa väljas till styrelsens ordförande.
att

Ledamot i kårstyrelsen väljs före Ordförande i styrelsen under valärenden

Med vänliga hälsningar

MATILDA HJÄLLE & LINN SVÄRD
Styrelseledamot 14/15

Motion angående val till styrelsens ordförande
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion: Fast monterad projektor, Gasquesalen

Motion:
Fast
Gasquesalen

Kårhuset Lund, 27 April 2015
Christian Hernvall, Pedell 22.0

monterad

projektor,

Bakgrund
Då vi det senaste året inte kunnat erbjuda projektor i Gasquesalen så har vi diskuterat
mycket hur vi skall lösa detta. Många problem upptäcktes under tiden och det som
framkom som den bästa lösningen är att montera en projektor och motoriserad duk i
taket. Vi har varit i kontakt med totalt fem företag för prisförslag, två företag har ej
återkommit, ett företag var och tittade på lokalen och lovade att skicka en offert men har
ej gjort så, de två sista företagens offerter är bifogade till motionen, så är även ett
dokument med totalpriser (inkl. montering och moms) för de olika förslagen.
Info om förslagen
De två företagens offerter är snarlika till lösning förutom det billigaste förslaget, som
ingen av dem rekommenderade, de två andra förslagen skiljer sig nästan bara till pris
företagen emellan. Skillnaden mellan de två dyrare alternativen är upplösningen, det ena
är 800p (800 pixlar högt, motsvarar 720p men i 16:10 istället för 16:9) medan det andra
är 1200p (1200 pixlar högt, motsvarar 1080p men i 16:10 istället för 16:9).
Vilket alternativ man skall välja är egentligen en fråga om hur mycket pengar som det är
värt. Min känsla efter att ha haft kontakt med båda företagen är att de verkar lika duktiga
på det de gör. Bra att veta är att det är 800p som är upplösningen på projektorerna i nära
nog alla föreläsningssalar på campus inklusive den i aulan, så 1200p är egentligen bara
intressant för filmvisning. Vidare skulle jag föreslå att man lägger till ca 10% på det
alternativ man väljer för oförutsedda kostnader, exempelvis en snabbt föränderlig
valutakurs eller att vår byggställning inte duger.
Utredning gällande möjligheter för konferenser i Gasquesalen
På FM5 uppdrogs motionärerna att utreda ifall det är möjligt att hålla i konferenser i
Gasquesalen. Utredningen ligger bifogad som en rapport, ”Rapport: Utredning gällande
konferensmöjligheter i Gasquesalen”.
Sektionernas efterfrågan
På FM5 uppdrog fullmäktige motionärerna att undersöka vad sektionerna tycker om
denna typ av installation samt om det är en kostnad de är villiga att betala för.
Motionärerna inväntar svar från sektionsstyrelserna i dessa frågor. Underlaget kommer
finnas tillgängligt i tid till styrelsens beredande möte inför FM6.
Johan Förberg, Kårhusservice Förvaltare (den post på TLTH som tar hand om och ser
över Kårhusservice och uthyrningsverksamheten i Kårhuset i samråd med Pedellen)
menar att ”Projektor är utan tvivel den mest efterfrågade saken som folk vill hyra av mig.
(Efter typ häftmassa men det har vi ju köpt nu!)”.

Förslag
Jag yrkar därför på
Motion: Fast monterad projektor, Gasquesalen

(2)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion: Fast monterad projektor, Gasquesalen

Kårhuset Lund, 27 April 2015
Christian Hernvall, Pedell 22.0

att

fullmäktige tar ställning till och väljer ett av bifogade offertförslag gällande
inköp av fastmonterad projektor i Gasquesalen.

att

avsätta medel för valda offertförslag, från Kårhusets investeringsfond.

att

lägga till 10% i buffert för oförutsedda kostnader.

I tjänsten,

CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 22.0

Motion: Fast monterad projektor, Gasquesalen

(2)

Informationsteknik
Vilken
pris ex moms
6500 ansi lumen 1200p 4m duk
116872
8500 ansi lumen 800p 4m duk
134472
8500 ansi lumen 1200p 4m duk
210872

montering
inkluderat
inkluderat
inkluderat

ink moms elinstalation ink moms tot
ink 10% oförutsedda
146090
20937.5
167027.5
183730.25
168090
20937.5
189027.5
207930.25
263590
20937.5
284527.5
312980.25

ATEA
Vilken
pris ex moms montering * ink moms elinstalation ink moms tot
6700 ansi lumen 800p 3.5m duk
98940
37500 170550
20937.5
191487.5
8500 ansi lumen 800p 4m duk
116770
37500 192837.5
20937.5
213775
8500 ansi lumen 1200p 4m duk
195630
37500 291412.5
20937.5
312350
*beräknat enligt företagets uppskattning av tid, det debiteras dock löpande.
duk
bredd
höjd

cm

cm
350
218.75

400
250

210636.25
235152.5
343585

Gasquesalen
Kårhuset
Att: Christer Andersson

OFF 150303-01OM

MALMÖ 2015-03-03

Hej Christer
Vi tackar för förtroendet att offerera installation av projektorer i Gasquesalen.

1.1

ALLMÄNNA VILLKOR

Leveranstid:
Leveransvillkor:
Garanti:
Betalningsvillkor:
Installation:
Övrigt:

Efter överenskommelse
Fritt vårt lager samt enligt Atea’s allmänna leveransvillkor
1 år enligt Atea’s allmänna garantivillkor
20 dagar netto
Sker löpande om inget annat anges
Se Atea’s allmänna garanti- och leveransvillkor

Offerten är giltig 30 dagar från offertdatum. Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.

Tack för er förfrågan.
Det är vår förhoppning att denna offert uppfattas som fördelaktig och ser fram emot respons inom kort.

Med vänlig hälsning
Oskar Marcelius
Atea Sverige AB
oskar.marcelius@atea.se
046-16 34 36

Atea Sverige AB, Roskildevägen 1B, 222 47, MALMÖ, Sweden

1.2

BAKGRUND

Gasquesalen är i behov av en projektor. Önskemålet är en 4m bred bild. Projektorn ska/måste
monteras i taket mellan trosskonstruktionen i taket. Projektorn skall vara tillräckligt ljusstark för att
kunna belysa hela dukens yta och ge en klar och tydlig bild.
Eftersom taket är svart är det önskvärt att både projektorn och filmdukens kassett är svarta så att de
inte syns alltför mycket.
Nedan presenteras 3 alternativa projektorlösningar där alt 2 och 3 helt uppfyller dessa kriterier.
Alternativ 1 är ett billigare alternativ där funktionen blir densamma men bilden blir mindre.

1.3

LÖSNINGSFÖRSLAG

Nedan följer 3 alternativa lösningsförslag för projektor till Gasquesalen.
Alternativ 1 är billigast men kan inte ge en lika stor bild som de andra två alternativen eftersom
projektorn inte är lika ljusstark som de. Standard wideupplösning WXGA 1280x800.
Alternativ 2 är ljusstark nog att för hela filmduken och har DigitalLink*. WXGA-upplösning.
Alternativ 3 är identisk med alt 2 men med högre upplösning, WUXGA 1920x1200.

Generell lösning:
EN projektor monteras i taket för projicering på filmduk. Filmdukens kassett är svart.
På väggen vid scenen monteras 1xVGA och 1xHDMI kontakt samt en styrpanel. Via styrpanelen kan
man sätta på/av projektorn, ”picture mute” samt filmduk upp/ner. Panelen har nyckellåsning så att
projektorn inte kan användas av obehöriga.
Signalen mellan kontakter och projektor går via Cat6-kabel. Vi har valt att använda Crestrons
DigitalMedia (DM) signalomvandlare.
Ljudet går direkt till befintlig mixer för uppspelning i lokalens PA-system.
Montering sker löpande och Kårhuset tillhandahåller byggställning för montering i taket.
Lister för tak och vägg tillkommer.

Atea Sverige AB, Roskildevägen 1B, 222 47, MALMÖ, Sweden

Alt 1 – NEC PA672W
Denna projektor ger en bra ljusbild (250nits**) på en 350cm bred filmduk.
Projektorn är vit.
Antal

Produkt

1 st

Projektor: NEC PA672W
Upplösning: WXGA 1280x800, Ljusstyrka 6700 AnsiLumens
Ljudlighet: 33dB (ECO-mode) Beräknad lamptid: 3000h (4000h i ECO-mode)

1 st

Takstativ till projektor inkl släde/fäste, svart.

1 st

Filmduk, bredd 350cm, motordriven, svart kassett.

1 st

Crestron DM sändare

1 st

Crestron DM mottagare inkl scaler

1 st

Extron Audio de-embedder för att lyfta ljudet ur HDMI-signalen

1 st

Styrpanel med knappar för styrning

1 st

Styrpanelslåsning med nyckel

1 st

Komplett bildkablage inkl väggkontakter för HDMI och VGA med ljud
Totalt kronor:

98 940 kr

Alt 2 – Panasonic DW830
Denna projektor ger en bra ljusbild (260nits**) på en 400cm bred filmduk.
Projektorn har inbyggd DigitalLink och scaler.
Projektorn är svart.
Antal
1 st

Produkt

Projektor: Panasonic DW830
Upplösning: WXGA 1280x800, Ljusstyrka 8500 AnsiLumens

1 st

Takstativ till projektor inkl släde/fäste, svart.

1 st

Filmduk, bredd 400cm, motordriven, svart kassett.

1 st

Crestron DM sändare

1 st

Extron Audio de-embedder för att lyfta ljudet ur HDMI-signalen

1 st

Styrpanel med knappar för styrning

1 st

Styrpanelslåsning med nyckel

1 st

Komplett bildkablage inkl väggkontakter för HDMI och VGA med ljud
Totalt kronor:

Atea Sverige AB, Roskildevägen 1B, 222 47, MALMÖ, Sweden

116 770 kr

Alt 3 – Panasonic DZ870
Denna projektor ger en bra ljusbild (260nits**) på en 400cm bred filmduk.
Projektorn har inbyggd DigitalLink och scaler. Hög upplösning 1920x1200 (16:10)
Projektorn är svart.
Antal
1 st

Produkt

Projektor: Panasonic DZ870
Upplösning: WUXGA 1920x1200, Ljusstyrka 8500 AnsiLumens

1 st

Takstativ till projektor inkl släde/fäste, svart.

1 st

Filmduk, bredd 400cm, motordriven, svart kassett.

1 st

Crestron DM sändare

1 st

Extron Audio de-embedder för att lyfta ljudet ur HDMI-signalen

1 st

Styrpanel med knappar för styrning

1 st

Styrpanelslåsning med nyckel

1 st

Komplett bildkablage inkl väggkontakter för HDMI och VGA med ljud
Totalt kronor:

195 630 kr

* Man kan skicka bild via Cat6 kabel direkt in i projektor utan signalomvandlare
** Nits är ett mätetal för ljusmängd per yta. Dvs ju större duk man har desto kraftigare lampa behövs
för att bibehålla rätt ljusmängd i den projicerade bilden. För ”vanliga” konferensrum bör man ligga runt
300nits. I en hörsal eller aula där bildytan är så mycket större bör man ligga runt 250 nits som minst.

Montering och driftsättning
Montering och driftsättning sker enligt löpande debitering.
Lister och fästmaterial tillkommer enligt löpande debitering.
Atea utför montering av projektor, filmduk i taket samt uppsättning av lister och kablage i tak och på
vägg. Uppskattad arbetstid är 3 dagar för 2 personer. Tiden varierar främst beroende på om det finna
befintlig kabelkanal som kan användas och på hur mobil byggställningen är.
Byggställning finns att tillgå i lokalen.
Installation av el är inte inkluderad.
Projektor, duk, styrpanel samt sändare och mottagare för bildöverföring behöver fast ström.
Montering, löpande (per montör):
750kr/h
Reskostnad servicebil (per dag):
500kr/dag
Lister och fästmaterial debiteras löpande efter behov

Atea Sverige AB, Roskildevägen 1B, 222 47, MALMÖ, Sweden

KOSTNADSFÖRSLAG
0

LTH

Datum:
Projektnr:

2015-04-02
FG45

Er referens: Christer Andersson

Projektnamn: Projektor och filmduk_REV1
Vi tackar för er förfrågan och översänder härmed följande lösning/estimat.
Vi hoppas förslaget är till belåtenhet och ser fram emot vidare kontakt i detta ärende.

Bästa hälsningar:

INFORMATIONSTEKNIK
Jonas Örtqvist
+46 705 15 72 76
jno@informationsteknik.se

MALMÖ - GÖTEBORG - STOCKHOLM - KÖPENHAMN - ÅRHUS - OSLO
www.informationsteknik.se
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FÖRETAGSBESKRIVNING
INFORMATIONSTEKNIK koncernen är en av de ledande leverantörerna av innovativa och kundanpassade tekniska lösningar
för möten, evenemang och fasta installationer.
Vi servar främst den Skandinaviska marknaden, men har också hela världen som verksamhetsområde. Koncernen
grundades på 1950-talet och har idag ca 80 anställda. Informationsteknik har en samlad omsättning på ca 180 miljoner SEK.
Vi finns strategiskt belägna lokaler. Där finns förutom stora uthyrningslager av ljud-, ljus och bildteknik, alla våra centrala
funktioner: installation, service, samt projektering och rådgivning.
I våra lokaler finns specialinredda produktionsstudios med showrooms för innovativ utveckling. Dessa används också för
tester och simuleringar av kundanpassade tekniklösningar.

PRISSAMMANSTÄLLNING
SEK

TOTAL SUMMA (SEK)

116 872

www.informationsteknik.se
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Layout_topp

POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]

Projektor med full HD (WUXGA, 1920x1200, 16:10), ljusstyrka 4800 ansi lumen. HDBaseT-ingång.
Specifikation
Projektor LCD, 6500 Ansi lumen, 16:10 WUXGA 1920x1200

1 st

Vikt 10,6 kg, dimensioner: 530 x 177 x 445 mm

Takstativ vit, justerbart 930-1580 mm inkl. projektorfäste

1 st

Max vikt: 25 kg

Filmduk med Tab Tension, motoriserad, bredd 400 cm

1 st

Bildstorlek 16:10 = 400 x 250 cm.

Anslutningspanel med integrerat styrsystem

1 st

1 x ON/OFF knapp, 1 x kanalväljare, 1 x HDMI och 1 x VGA med ljud

Cat-mottagare med audio de-embedder

1 st

1 x HDBaseT in, 1 x HDMI ut, 1 x balanserad audio ut

Anslutningskabel VGA

1 st

7,6 meter

Anslutningskabel HDMI

1 st

4,6 meter

Installation/montering
Installationsmaterial

1 st

Projektering

1 st

Projektledning

1 st

Programmering

1 st

Förberedande arbete

1 st

Installation på plats

1 st

Driftsättning och intrimning

1 st

Dokumentation

1 st

Delsumma POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]:

116 872

www.informationsteknik.se
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LEVERANSVILLKOR
Leveranssätt
Levereras och installeras på plats hos kunden.
Leveranstid
4-8 veckor efter order
INFORMATIONSTEKNIK levererar/omfattning:
- Allt material enlig ovanstående specifikation
- Montering av specificerad utrustning
- Kabeldragning samt inkoppling
- Driftsättning och intrimning av hela systemet som omfattas i denna leverans
- Utbildning
- Samtliga transport och fraktkostnader
Ej omfattat:
- Elinstallation/elmatning fram till den aktuella platsen
- Huvudkanalisation
- Håltagning i väggar och golv för nödvändig kanalisation/kabeldragning
- Eventuella byggnadsmässiga förändringar och återställningar (exempel håltagning, mur- eller
betongarbete, glasarbete eller målning)
- Kostnad för liftar, byggställningar eller andra lyfthjälpmedel
Vi förutsätter att:
- det finns fri parkering vid arbetsplatsen
- det finns tillgång till lokalen/platsen dagtid
- lokalen/platsen är lätttillgänglig för inlastning
- det är möjligt att köra lift och/eller byggställning på platsen
- det är möjligt att förlägga kablage (högtalar & signal) på befintlig huvudkabelstege/kanalisation
Offertens giltighetstid
30 dagar
Betalningsvillkor
Faktura 20 dagar netto.

www.informationsteknik.se

4 (4)

KOSTNADSFÖRSLAG
0

LTH

Datum:
Projektnr:

2015-04-02
FG45

Er referens: Christer Andersson

Projektnamn: Projektor och filmduk_REV1
Vi tackar för er förfrågan och översänder härmed följande lösning/estimat.
Vi hoppas förslaget är till belåtenhet och ser fram emot vidare kontakt i detta ärende.

Bästa hälsningar:

INFORMATIONSTEKNIK
Jonas Örtqvist
+46 705 15 72 76
jno@informationsteknik.se

MALMÖ - GÖTEBORG - STOCKHOLM - KÖPENHAMN - ÅRHUS - OSLO
www.informationsteknik.se

1 (4)

FÖRETAGSBESKRIVNING
INFORMATIONSTEKNIK koncernen är en av de ledande leverantörerna av innovativa och kundanpassade tekniska lösningar
för möten, evenemang och fasta installationer.
Vi servar främst den Skandinaviska marknaden, men har också hela världen som verksamhetsområde. Koncernen
grundades på 1950-talet och har idag ca 80 anställda. Informationsteknik har en samlad omsättning på ca 180 miljoner SEK.
Vi finns strategiskt belägna lokaler. Där finns förutom stora uthyrningslager av ljud-, ljus och bildteknik, alla våra centrala
funktioner: installation, service, samt projektering och rådgivning.
I våra lokaler finns specialinredda produktionsstudios med showrooms för innovativ utveckling. Dessa används också för
tester och simuleringar av kundanpassade tekniklösningar.

PRISSAMMANSTÄLLNING
SEK

TOTAL SUMMA (SEK)

116 872

www.informationsteknik.se

2 (4)

Layout_topp

POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]

Projektor med full HD (WUXGA, 1920x1200, 16:10), ljusstyrka 4800 ansi lumen. HDBaseT-ingång.
Specifikation
Projektor LCD, 6500 Ansi lumen, 16:10 WUXGA 1920x1200

1 st

Vikt 10,6 kg, dimensioner: 530 x 177 x 445 mm

Takstativ vit, justerbart 930-1580 mm inkl. projektorfäste

1 st

Max vikt: 25 kg

Filmduk med Tab Tension, motoriserad, bredd 400 cm

1 st

Bildstorlek 16:10 = 400 x 250 cm.

Anslutningspanel med integrerat styrsystem

1 st

1 x ON/OFF knapp, 1 x kanalväljare, 1 x HDMI och 1 x VGA med ljud

Cat-mottagare med audio de-embedder

1 st

1 x HDBaseT in, 1 x HDMI ut, 1 x balanserad audio ut

Anslutningskabel VGA

1 st

7,6 meter

Anslutningskabel HDMI

1 st

4,6 meter

Installation/montering
Installationsmaterial

1 st

Projektering

1 st

Projektledning

1 st

Programmering

1 st

Förberedande arbete

1 st

Installation på plats

1 st

Driftsättning och intrimning

1 st

Dokumentation

1 st

Delsumma POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]:

116 872

www.informationsteknik.se

3 (4)

LEVERANSVILLKOR
Leveranssätt
Levereras och installeras på plats hos kunden.
Leveranstid
4-8 veckor efter order
INFORMATIONSTEKNIK levererar/omfattning:
- Allt material enlig ovanstående specifikation
- Montering av specificerad utrustning
- Kabeldragning samt inkoppling
- Driftsättning och intrimning av hela systemet som omfattas i denna leverans
- Utbildning
- Samtliga transport och fraktkostnader
Ej omfattat:
- Elinstallation/elmatning fram till den aktuella platsen
- Huvudkanalisation
- Håltagning i väggar och golv för nödvändig kanalisation/kabeldragning
- Eventuella byggnadsmässiga förändringar och återställningar (exempel håltagning, mur- eller
betongarbete, glasarbete eller målning)
- Kostnad för liftar, byggställningar eller andra lyfthjälpmedel
Vi förutsätter att:
- det finns fri parkering vid arbetsplatsen
- det finns tillgång till lokalen/platsen dagtid
- lokalen/platsen är lätttillgänglig för inlastning
- det är möjligt att köra lift och/eller byggställning på platsen
- det är möjligt att förlägga kablage (högtalar & signal) på befintlig huvudkabelstege/kanalisation
Offertens giltighetstid
30 dagar
Betalningsvillkor
Faktura 20 dagar netto.

www.informationsteknik.se

4 (4)

KOSTNADSFÖRSLAG
0

LTH

Datum:
Projektnr:

2015-04-06
FG45

Er referens: Christer Andersson

Projektnamn: Projektor och filmduk_REV1_8500FHD
Vi tackar för er förfrågan och översänder härmed följande lösning/estimat.
Vi hoppas förslaget är till belåtenhet och ser fram emot vidare kontakt i detta ärende.

Bästa hälsningar:

INFORMATIONSTEKNIK
Jonas Örtqvist
+46 705 15 72 76
jno@informationsteknik.se

MALMÖ - GÖTEBORG - STOCKHOLM - KÖPENHAMN - ÅRHUS - OSLO
www.informationsteknik.se

1 (4)

FÖRETAGSBESKRIVNING
INFORMATIONSTEKNIK koncernen är en av de ledande leverantörerna av innovativa och kundanpassade tekniska lösningar
för möten, evenemang och fasta installationer.
Vi servar främst den Skandinaviska marknaden, men har också hela världen som verksamhetsområde. Koncernen
grundades på 1950-talet och har idag ca 80 anställda. Informationsteknik har en samlad omsättning på ca 180 miljoner SEK.
Vi finns strategiskt belägna lokaler. Där finns förutom stora uthyrningslager av ljud-, ljus och bildteknik, alla våra centrala
funktioner: installation, service, samt projektering och rådgivning.
I våra lokaler finns specialinredda produktionsstudios med showrooms för innovativ utveckling. Dessa används också för
tester och simuleringar av kundanpassade tekniklösningar.

PRISSAMMANSTÄLLNING
SEK

TOTAL SUMMA (SEK)

210 872

www.informationsteknik.se

2 (4)

Layout_topp

POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]

Projektor med full HD (WUXGA, 1920x1200, 16:10), ljusstyrka 4800 ansi lumen. HDBaseT-ingång.
Specifikation
Projektor DLP, 8500 Ansi lumen, 16:10 WUXGA 1920x1200

1 st

Digital Link. Vikt 18,3 kg, dimensioner: 498x200x556 mm. Lins: 1.7-2.4:1

Takstativ vit, justerbart 930-1580 mm inkl. projektorfäste

1 st

Max vikt: 25 kg

Filmduk med Tab Tension, motoriserad, bredd 400 cm

1 st

Bildstorlek 16:10 = 400 x 250 cm.

Anslutningspanel med integrerat styrsystem

1 st

1 x ON/OFF knapp, 1 x kanalväljare, 1 x HDMI och 1 x VGA med ljud

Cat-mottagare med audio de-embedder

1 st

1 x HDBaseT in, 1 x HDMI ut, 1 x balanserad audio ut

Anslutningskabel VGA

1 st

7,6 meter

Anslutningskabel HDMI

1 st

4,6 meter

Installation/montering
Installationsmaterial

1 st

Projektering

1 st

Projektledning

1 st

Programmering

1 st

Förberedande arbete

1 st

Installation på plats

1 st

Driftsättning och intrimning

1 st

Dokumentation

1 st

Delsumma POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]:

210 872

www.informationsteknik.se

3 (4)

LEVERANSVILLKOR
Leveranssätt
Levereras och installeras på plats hos kunden.
Leveranstid
4-8 veckor efter order
INFORMATIONSTEKNIK levererar/omfattning:
- Allt material enlig ovanstående specifikation
- Montering av specificerad utrustning
- Kabeldragning samt inkoppling
- Driftsättning och intrimning av hela systemet som omfattas i denna leverans
- Utbildning
- Samtliga transport och fraktkostnader
Ej omfattat:
- Elinstallation/elmatning fram till den aktuella platsen
- Huvudkanalisation
- Håltagning i väggar och golv för nödvändig kanalisation/kabeldragning
- Eventuella byggnadsmässiga förändringar och återställningar (exempel håltagning, mur- eller
betongarbete, glasarbete eller målning)
- Kostnad för liftar, byggställningar eller andra lyfthjälpmedel
Vi förutsätter att:
- det finns fri parkering vid arbetsplatsen
- det finns tillgång till lokalen/platsen dagtid
- lokalen/platsen är lätttillgänglig för inlastning
- det är möjligt att köra lift och/eller byggställning på platsen
- det är möjligt att förlägga kablage (högtalar & signal) på befintlig huvudkabelstege/kanalisation
Offertens giltighetstid
30 dagar
Betalningsvillkor
Faktura 20 dagar netto.

www.informationsteknik.se

4 (4)

KOSTNADSFÖRSLAG
0

LTH

Datum:
Projektnr:

2015-04-06
FG45

Er referens: Christer Andersson

Projektnamn: Projektor och filmduk_REV1_8500WXGA
Vi tackar för er förfrågan och översänder härmed följande lösning/estimat.
Vi hoppas förslaget är till belåtenhet och ser fram emot vidare kontakt i detta ärende.

Bästa hälsningar:

INFORMATIONSTEKNIK
Jonas Örtqvist
+46 705 15 72 76
jno@informationsteknik.se

MALMÖ - GÖTEBORG - STOCKHOLM - KÖPENHAMN - ÅRHUS - OSLO
www.informationsteknik.se

1 (4)

FÖRETAGSBESKRIVNING
INFORMATIONSTEKNIK koncernen är en av de ledande leverantörerna av innovativa och kundanpassade tekniska lösningar
för möten, evenemang och fasta installationer.
Vi servar främst den Skandinaviska marknaden, men har också hela världen som verksamhetsområde. Koncernen
grundades på 1950-talet och har idag ca 80 anställda. Informationsteknik har en samlad omsättning på ca 180 miljoner SEK.
Vi finns strategiskt belägna lokaler. Där finns förutom stora uthyrningslager av ljud-, ljus och bildteknik, alla våra centrala
funktioner: installation, service, samt projektering och rådgivning.
I våra lokaler finns specialinredda produktionsstudios med showrooms för innovativ utveckling. Dessa används också för
tester och simuleringar av kundanpassade tekniklösningar.

PRISSAMMANSTÄLLNING
SEK

TOTAL SUMMA (SEK)

134 472

www.informationsteknik.se

2 (4)

Layout_topp

POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]

Projektor med full HD (WUXGA, 1920x1200, 16:10), ljusstyrka 4800 ansi lumen. HDBaseT-ingång.
Specifikation
Projektor DLP, 8500 Ansi lumen, 16:10 WXGA 1280x800

1 st

Digital Link. Vikt 18,3 kg, dimensioner: 498 x 200 x 556 mm

Takstativ vit, justerbart 930-1580 mm inkl. projektorfäste

1 st

Max vikt: 25 kg

Filmduk med Tab Tension, motoriserad, bredd 400 cm

1 st

Bildstorlek 16:10 = 400 x 250 cm.

Anslutningspanel med integrerat styrsystem

1 st

1 x ON/OFF knapp, 1 x kanalväljare, 1 x HDMI och 1 x VGA med ljud

Cat-mottagare med audio de-embedder

1 st

1 x HDBaseT in, 1 x HDMI ut, 1 x balanserad audio ut

Anslutningskabel VGA

1 st

7,6 meter

Anslutningskabel HDMI

1 st

4,6 meter

Installation/montering
Installationsmaterial

1 st

Projektering

1 st

Projektledning

1 st

Programmering

1 st

Förberedande arbete

1 st

Installation på plats

1 st

Driftsättning och intrimning

1 st

Dokumentation

1 st

Delsumma POS 1) MÖTESRUM [PREMIUM]:

134 472

www.informationsteknik.se

3 (4)

LEVERANSVILLKOR
Leveranssätt
Levereras och installeras på plats hos kunden.
Leveranstid
4-8 veckor efter order
INFORMATIONSTEKNIK levererar/omfattning:
- Allt material enlig ovanstående specifikation
- Montering av specificerad utrustning
- Kabeldragning samt inkoppling
- Driftsättning och intrimning av hela systemet som omfattas i denna leverans
- Utbildning
- Samtliga transport och fraktkostnader
Ej omfattat:
- Elinstallation/elmatning fram till den aktuella platsen
- Huvudkanalisation
- Håltagning i väggar och golv för nödvändig kanalisation/kabeldragning
- Eventuella byggnadsmässiga förändringar och återställningar (exempel håltagning, mur- eller
betongarbete, glasarbete eller målning)
- Kostnad för liftar, byggställningar eller andra lyfthjälpmedel
Vi förutsätter att:
- det finns fri parkering vid arbetsplatsen
- det finns tillgång till lokalen/platsen dagtid
- lokalen/platsen är lätttillgänglig för inlastning
- det är möjligt att köra lift och/eller byggställning på platsen
- det är möjligt att förlägga kablage (högtalar & signal) på befintlig huvudkabelstege/kanalisation
Offertens giltighetstid
30 dagar
Betalningsvillkor
Faktura 20 dagar netto.

www.informationsteknik.se

4 (4)
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