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Kårhuset Lund, 1 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Avrapportering - Arbetsmiljö
Bakgrund

Ur verksamhetsplanen 2014/2015 – Arbetsmiljö
Det finns i Sverige en lagreglerad struktur för att bedriva arbetsmiljöarbete, som innebär
långtgående skyldigheter för arbetsgivaren. Studenter är i lagens mening att jämställa med
anställda. Inom LTH (Lunds tekniska högskola) och TLTH (Teknologkåren vid LTH) har
arbetet med studenternas arbetsmiljö länge varit eftersatt. Arbetsmiljö är ett mycket brett
begrepp, som innefattar inte bara fysiska faror, utan även möjligheten till social interaktion,
särskilda pausutrymmen och klara arbetsuppgifter. Därför borde arbetsmiljöorganisationen
vara ett huvudfokus för TLTHs studiesociala påverkansarbete.
Detta beror främst på oklarheter i dels universitetets arbetsmiljöorganisation men även i vår
egen organisation. Det förstnämnda ska utredas av universitetskansliet under kommande år,
som ett delmoment i den nya arbetsmiljöhandlingsplanen. Därför kan det vara lämpligt att
även TLTH gör en motsvarande översyn av vår egen organisation. En tydligare bild av
arbetsmiljöorganisationen hade kunnat ge klarare riktlinjer angående hur TLTH ska jobba med
arbetsmiljöfrågor i fortsättningen samt ge sektionernas studerandeskyddsombud vägledning i
deras arbete.
Vidare bör även studenterna på LTH bli mer medvetna om rättigheterna de har som studenter.
Det är även viktigt att alla studenter vet var de kan vända sig ifall de har några funderingar
angående arbetsmiljöfrågor. En kombination av att utreda arbetsmiljöorganisationen och att
öka medvetenheten bland studenterna om deras rättigheter skulle kunna leda till ett bättre
arbete kring arbetsmiljön och ett bättre påverkansarbete i dessa frågor.
Delmål
● Utred TLTHs arbetsmiljöorganisation samt föreslå utveckling av densamma
● Öka studenternas medvetenhet angående sina rättigheter rörande arbetsmiljöfrågor samt
att de ska veta vart de kan vända sig med frågor angående deras arbetsmiljö

Kårhuset Lund, 1 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Delmål 1
Skyddsombuden har tidigare varit en studentgrupp som inte sammankallats kontinuerligt eller
haft tydliga arbetsuppgifter annat än att gå skyddsronder i husen. Kollegiet har därför haft en
otydlig roll på Kåren vilket har legat till grund för delmålet. Under läsåret har dock
kontinuerliga möten med både skyddsombudskollegiet och likabehandlingskollegiet ägt rum.
Detta är de två grupper av studenter på kåren som arbetar med arbetsmiljöfrågor. I
skyddsombudskollegiet har vi pratat särskilt om i vilka organ man som ombud bör vara
representerad i samt hur strukturen i de olika husen ser ut. Efter en enkätundersökning som
alla ombud fick svara på så kom det fram att alla inte kände till de organ där de bör vara
representerade, men eftersom att detta belystes så löstes det också. Med otydligheten som
grund togs även förslag på postbeskrivningar fram i båda skyddsombuds- och
likabehandlingskollegiet.
I dagsläget har nu kåren betydligt bättre koll på LTHs men även TLTHs struktur i avseende på
arbetsmiljöfrågor, båda vad det gäller fysisk och psykosociala sådana. Det känns väldigt rimligt
att studiesocialt ansvarig på kåren (likt idag) sitter representerad i ledningsgrupper på LTH där
fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor diskuteras var för sig. Det ger en tydlig koppling
mellan studentrepresentantgrupperna och LTH.
Jag föreslår ingen vidare utveckling av arbetsmiljöorganisationen på Teknologkåren. Delvis för
att vi redan har fått en bättre bild av hur vi arbetar med arbetsmiljöfrågor men även för att vi
inväntar och bevakar utvecklingen av den grundutbildningsomorganisation som i dagsläget är i
full gång. Där är arbetsmiljöfrågor tydligt belyst både från ledningen men även från
studentrepresentanterna. Det kommer troligtvis bli mycket lättare att driva arbetsmiljöfrågor
gentemot LTH i framtiden och den otydlighet i ansvar som i dagsläget föreligger kommer
förhoppningsvis bli betydligt förbättrad.
Den information som är framtagen när det kommer till strukturer i husen och ombudens
representation på sektionerna kommer att dokumenteras och bevara hos oss på kåren till
framtida ansvariga för studiesociala frågor.

Delmål 2
För att öka studenternas medvetenhet angående sina rättigheter så har en arbetsgrupp tillsatts
för att ta fram rättigheter i arbetsmiljöfrågor. Resultatet blev ”veckans rättighet” och dessa blev
12 till antalet. Rättigheterna har förankrats i båda ovan nämnda kollegier, översatts på engelska
och veckan för vecka börjat spridas både på sektionerna och på kåren. Ytterligare en insats för
att sprida rättigheter och information om ombud och kontaktpersoner är i full gång. Många
sektioner har redan, med bidrag av kåren, stått i sina sektionshus tillsammans för att visa upp
sig och det arbete de bedriver. Detta har skett i olika former men rättigheter, kaffe och kaka
har varit inblandat i på något sätt vid alla tillfällen. I fler fall har ombuden samarbetat både
mellan kollegier och mellan sektioner. Både veckans rättighet och den fysiska
marknadsföringen i husen har fått mycket bra respons av både studenter och anställda.
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Marknadsföringen i dess båda former kommer att fortgå under terminen och kollegierna har
uppmuntrats till att fortsätta stå i husen. VKOs projektkassa kommer troligtvis vigas åt
framtida marknadsföringsevent av ombuden.

I tjänsten dag som ovan,

MICAELA BORTAS
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar
046-540 89 25
vkos@tlth.se
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Avsägelse

Kårhuset Lund, 16 april 2015
Björn Sanders, Talman

Avsägelse

Härmed vilja jag avsäga min plats som Fullmäktiges Talman på Teknologkåren vid LTH med
anledning av min post som kårordförande electus.
Jag yrkar därför på
att

entlediga Björn Sanders från dennes uppdrag som Fullmäktiges Talman efter
FM6 2015 samt utlysa posten som Fullmäktiges Talman och ge valberedningen i
uppdrag att bereda detta val till FM6.

I tjänsten,

BJÖRN SANDERS,
Talman och Kårordförande Electus

Avsägelse
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FULLMÅKTIGEHANDLING

Proposition angående rambudget för 2015/2016

Kårhuset Lund, 16 april 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Proposition angående rambudget för
2015/2016
Bakgrund
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, 16 april 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 plocka bort Jätte Funktionärs Festen.
Dessutom har det tillkommit fler kollegier samt att jag ökat budgeten för utbildning
och överlämning.
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.
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 höjning av den
marknadsföringsbudget som finns för att marknadsföra kåren.
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 ökats och delats in i
två delar, en som ser ut som tidigare och en som är specificerad till projekt kopplade
till verksamhetsplanen. Dessutom har kostanden för mötesmat höjts till
motsvarande Fullmäktige för att kunna beställa mat till mötena.
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 föregående 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.
Utbildningsutskottet
Den stora förändringen som skett i utbildningsutskottets budget beror på att vi inte
längre betalar för ett funktionärssystem.
Valnämnden
De kostnader som tillkommit i denna resultatenhet beror på tillägg av profilkläder (i
form av hoodies).
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Proposition angående rambudget för 2015/2016

Kårhuset Lund, 16 april 2015
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Övrigt
Resultatenhetens förändring beror på minskning av det stöd vi kommer få från
universitetet.

Förslag

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

Styrelsen genom,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare
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3 ( 3)

Kårhuset Lund, 2015-03-17
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Teknologkåren vid LTH Rambudget
Kostnadställe Beteckning

Kostnader

Rambudget 15/16
Intäkter

Administr ation & ekonomihanter ing
ADM01
Stab/kansli allmänt
ADM02
Stab - Heltidare
ADM03
Stab - Kansli

K ostnader
703 941 kr
2 400 000 kr
648 282 kr

I ntäkter
60 000 kr
195 000 kr
- kr

K ostnader
14 840 kr

I ntäkter

Resultat Adm & ekonomi
Ar kivutskottet
ARK01
Resultat

När ingsliv &
ARM01
ARM02
ARM03
ARM10
ARM11
ARM12
ARM13
ARM14

Ar betsmar knadsutskottet
Näringslivsutskottet & ARKAD
Annonsförsäljning TLTH Näringsliv
Event TLTH Näringsliv
ARKAD Allmänt
ARKAD Mässa/Logistik
ARKAD PR & Marknadsföring
ARKAD Företag & Event
ARKAD-Gasque

Kostnader

Resultat

K ostnader
758 185 kr
2 282 100 kr
500 100 kr

I ntäkter
80 000 kr
285 000 kr
- kr

K ostnader
14 600 kr

I ntäkter
3 000 kr

-

3 497 223 kr

Resultat
- kr

Resultat Arkivutskottet

-

14 840 kr

Resultat Arbetsmarknadsutskottet
Fullmäktige
FME01

K ostnader
70 877 kr

K ostnader
47 920 kr

I ntäkter

Resultat
-

kr

Funktionär svår d
FUV01
JFF
FUV02
Tackmästeriutskottet
FUV03
Sektionskontakter
FUV04
Medaljutskottet

K ostnader

I ntäkter

- kr
64 400 kr
119 000 kr
19 000 kr

Resultat

Husutskottet
HUT01
HUT02
HUT04
HUT05
HUT06
HUT07
HUT08
HUT10

Husutskottet allmänt
Cornelis
Datorsupportgruppen
Gasquesalen
Lophtet
Rulle
Teknikutskottet
Kårhusservice

K ostnader
172 100 kr
22 700 kr
13 400 kr
194 300 kr
218 457 kr
52 000 kr
62 000 kr
472 700 kr

I ntäkter
95 000 kr
41 000 kr
- kr
341 000 kr
249 200 kr
60 000 kr
165 000 kr
465 700 kr

Resultat Husutskottet
I dr ottsutskottet
IDR01
Idrottsutskottet

K ostnader
28 375 kr

I ntäkter

Resultat

K ostnader
89 400 kr

I ntäkter
33 000 kr

- kr
-

Resultat Informationsutskottet
I nter nationell
INT01
INT02
INT03

ver ksamhet
Internationella Projekt
BEST
IAESTE

81 000 kr
269 000 kr
2 561 496 kr
I ntäkter

Resultat
-

K ostnader
60 000 kr
63 000 kr
95 200 kr
19 800 kr

I ntäkter

11 800 kr
-

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

I ntäkter
95 000 kr
41 000 kr

K ostnader
10 000 kr
163 600 kr
25 000 kr

I ntäkter

K ostnader
41 000 kr

I ntäkter
10 000 kr

K ostnader
98 000 kr

I ntäkter
65 000 kr

Resultat

K ostnader
10 000 kr
161 500 kr
25 000 kr

I ntäkter

K ostnader
I ntäkter
50 600 kr
25 000 kr
30 000 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
341 999 kr
360 000 kr
113 000 kr
113 000 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
130 000 kr
150 000 kr
136 800 kr
216 000 kr

Sektionsanställda

150 000 kr
130 000 kr
160 000 kr
-

K ostnader
39 670 kr
120 000 kr

I ntäkter

Resultat

-

kr
-

K ostnader
236 534 kr

I ntäkter
244 839 kr

K ostnader
94 500 kr

I ntäkter

Resultat

K ostnader
323 415 kr
12 200 kr
21 200 kr

I ntäkter
216 000 kr
- kr
- kr

- kr

Resultat Medlemshanteringen

Rambudget 15/16

150 000 kr
260 000 kr

I ntäkter

Nollning allmänt
Kårestivalen (märkesmålningen)
Nollelördagen

-

I ntäkter
527 300 kr

129 200 kr

Resultat
24 212 kr

K ostnader
83 000 kr

I ntäkter

Resultat

K ostnader
319 025 kr
47 200 kr
29 700 kr

I ntäkter
166 000 kr
30 000 kr
9 000 kr

-

kr

94 500 kr

Resultat

146 926 kr

Resultat

8 305 kr

M edlemshanter ing
MED01
Medlemshantering

Nollningen
NOL01
NOL02
NOL03

Resultat

K ostnader
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

159 670 kr

Resultat

Resulat Löner

I ntäkter
22 500 kr

K ostnader
29 200 kr
100 000 kr

33 000 kr

120 000 kr
25 000 kr

20 433 kr

Resultat

Resultat Kårstyrelsen
L öner
LÖN01

K ostnader
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

31 000 kr

Resultat

-

Resultat Aktivitetsutskottet
K år styr elsen
KSY01
Allmäna kostnader
KSY01
Styrelsens Disponibelt

Resultat
-

Resultat Internationell verksamhet
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

92 643 kr

56 400 kr

- kr
120 000 kr
25 000 kr

226 200 kr

341 000 kr
249 200 kr
60 000 kr
165 000 kr
465 700 kr

28 375 kr

Resultat

47 920 kr

Resultat

209 243 kr

Resultat Idrottsutskottet
I nfor mationsutskottet
INF01
Informationsutskottet Allmänt

Resultat

202 400 kr

Resultat

11 600 kr

77 500 kr
640 000 kr
3 367 500 kr
593 500 kr

70 877 kr

- kr
- kr
- kr
- kr

Resultat Funktionärsvård

I ntäkter

3 175 385 kr

Resultat
-

K ostnader
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

Resultat

-

K ostnader
I ntäkter
Resultat
96 800 kr
- kr
2 000 kr
87 500 kr
197 000 kr
640 000 kr
148 930 kr
3 478 750 kr
753 000 kr
610 000 kr
322 920 kr
- kr
165 500 kr
81 000 kr
553 613 kr
296 920 kr
2 954 407 kr

Resultat Fullmäktige

Rambudget 14/15
Intäkter
Resultat

Resultat

-

83 000 kr

Resultat

4 (5)

Kårhuset Lund, 2015-03-17
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NOL04
NOL05
NOL06
NOL07
NOL08
NOL09

Regattan
Regattabalen
S-festen
Kårkamper
Internationell HT-nollning
Internationell VT-nollning

24 600 kr
94 742 kr
118 142 kr
24 350 kr
10 000 kr
15 000 kr

- kr
105 000 kr
133 000 kr
25 500 kr
- kr
- kr

K ostnader
50 000 kr

I ntäkter
50 000 kr

Resultat Nollningen
Pålsj ö Ängsblad
PÄB01
Pålsjö Ängsblad

29 100 kr
95 600 kr
155 000 kr
35 950 kr
20 000 kr
10 000 kr
-

164 149 kr

Resultat

Resultat Pålsjö Ängsblad
Reftec
REF01

Reftec

K ostnader
93 800 kr

I ntäkter
14 400 kr

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

K ostnader
184 160 kr

I ntäkter
70 000 kr

Resultat Utbildningsutskottet
Valnämnden
VAL01
Valnämnd

K ostnader
11 525 kr

I ntäkter

K ostnader

I ntäkter
1 628 000 kr
455 000 kr

kr

Resultat Valnämnden
Över gr ipande
ÖVG01
Bidrag LU
ÖVG01
Medlemsavgifter
ÖVG01
Medlemsavgift SFS
ÖVG01
Medlemsavgift LUS
ÖVG01
Pressstöd Lundagård
ÖVG01
Sektionsbidrag

-

Rambudget 15/16

I ntäkter
14 400 kr

K ostnader
168 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

I ntäkter
70 000 kr

I ntäkter

K ostnader

I ntäkter
1 642 500 kr
455 000 kr

128 000 kr

Resultat
-

6 000 kr

Resultat

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

11 911 374 kr

77 000 kr

Resultat

K ostnader
6 000 kr

kr

Resultat
-

11 525 kr

Resultat

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

Resultat Övergripande
Totalt

K ostnader
91 400 kr

114 160 kr

Resultat
-

251 075 kr

Resultat
-

79 400 kr

Resultat

-

I ntäkter
50 000 kr

kr

Resultat
-

K ostnader
50 000 kr

-

Resultat Reftec

105 000 kr
155 000 kr
25 500 kr

11 903 977 kr

46 203 kr

1 402 700 kr
12 163 605 kr

11 846 850 kr -

316 755 kr
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MOTION TILL FM

Kårhuset Lund, 6 april 2015
Rasmus Kjellén,

Motion angående upptagande av Gastronomiföreningen
ALLIUM vid LTH som fri förening.
Bakgrund
Under sommaren 2014 startade ett gäng sköna pågar en förening med syfte att få studenter på LTH att
få äta lite bättre mat då och då. Men även att främja en gastronomisk kultur på vår fakultet och skapa en
mötesplats för personer med ett lite mer djupgående intresse för mat och det som kommer till. (Läs
matnördar.) I och med detta grundades Allium (som är latin för lök/löksläktet). Vi har under hösten
haft ett flertal evenemang tillsammans med LTH men även fristående grejer. Förhoppningen är att
föreningen ska växa och bli en etablerad del av LTHs rika föreningsfauna.
Våra ledord är.
● Upplevelse
● Finess
● Lekfullhet
● Gemenskap

Förslag
I och med detta vill vi stärka vår koppling till Teknologkåren vid LTH och ansöker där av att bli en fri
förening. Vi anser att vi är väl införstådda med vad det innebär och det krav som de ställer på oss som
förening. Därför hoppas vi att föreningen ALLIUM skall få kliva ur regnet och in under
Teknologkårens fantastiska paraply.
Där av yrkar jag,
Att i reglementets femtonde kapitel lägga till §15.15 Gastronomiföreningen Allium vid Lunds
tekniska högskola med lydelsen: ”Gastronomiföreningen Allium vid Lunds tekniska högskola
är en förening med syfte att främja den gastronomiska kulturen på LTH och vara ett forum för
gastronomiskt kunniga och intresserade studenter.”
Att stadfästa föreningens stadgar

Dag som ovan,

RASMUS KJELLÉN
Övrig ledamot Gastronomiföreningen Allium

Motion till FM
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STYRELSEHANDLING
FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset
Kårhuset Lund,
Lund, 15
28 april
mars 2014
2014
Matilda
Hjälle,
Kårstyrelsen
Namn Efternamn, funktionärspost

Motionssvar: Motion angående upptagande av
Gastronomiföreningen ALLIUM vid LTH som fri förening.

Kårstyrelsen ställer sig positiva till att Allium vill stärka sina band till Teknologkåren och stödjer förslaget att
Allium blir en fri förening under kåren. Alliums stadgar innehåller inget som står i strid med kårens
styrdokument, men Kårstyrelsen vill uppmana Allium att verka för en gastronomiförening för alla och inte
bara för de med rätt kunskaper och ser gärna att Allium i framtiden ser över sina stadgar gällande
medlemskap och hur man kan göra föreningen till en förening för alla gastronomiskt intresserad studenter.

Styrelsen yrkar
att

bifalla motionen

I tjänsten,

MATILDA HJÄLLE
Kårstyrelsen 2014/2015

Styrelsehandling

(!1)

Stadgar

för den ideella föreningen
Gastronomiföreningen Allium vid Lunds Tekniska
Högskola
med hemort i Lunds kommun.
Bildad den 21 Juli 2014

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande mötet den 21 juli 2014

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen ska:
● främja en gastronomisk kultur på LTH
● vara ett forum för gastronomiskt kunniga och intresserade studenter
Allting som föreningen åtar sig ska göras i enlighet med föreningens värderingar:
● Upplevelse
● Finess
● Lekfullhet
● Gemenskap

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar

3 § Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet samt det allmänna mötet.
Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1
juli till och med den 31 juni.

6 § Stadga
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst ⅔ av antalet
avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl
medlem som styrelsen, senast 10 dagar innan årsmöte. Handlingar ska vara ute
senast 5 dagar innan årsmöte. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller
om fall förekommer som inte är

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller allmänna
möte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med ⅔ av antalet angivna
röster.
Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar medlemmarna.
Senast 2 månader efter upplösandet av föreningen skall en grandios
upplösningsfest för föreningens nuvarande och tidigare medlemmar anordnas. Det
åligger styrelsen som tog beslutet att upplösa föreningen att anordna denna fest.

Föreningens medlemmar
8 § Medlemskap
Medlemskap ansöks årligen skriftligt och träder i kraft då ansökan är styrelsen
tillhanda och efter godkänt inträdesprov. För att kunna upptas som medlem krävs
att man genomfört ett prov som visar på kunskap och intresse. Provet bestäms och
bedöms av styrelsen. Alla sittande i styrelsen ska ha genomfört och blivit godkända
på ovan nämnda prov innan detta får användas som antagningsprov.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

9 § Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemskapet
upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

10 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den
berörde.

11 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
● har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna,
● har rätt till information om föreningens angelägenheter,
● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
● skall betala de avgifter som beslutats av styrelsen

Årsmöten, allmänna möten och extra möten
12 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet hålls före utgången av oktober månad och det allmänna mötet hålls före
utgången av mars månad. Styrelsen beslutar om tidspunkt och plats för årsmötet
och det allmänna mötet.
Kallelse till dessa skall av styrelsen senast tre veckor före mötena tillställas
medlemmarna via e-post. Varje medlem ansvarar för att föreningen har rätt
kontaktinformation till denne.
Föredragningslista med verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens propositioner och inkomna motioner
med styrelsens yttrande skall ﬁnnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka
före respektive möte.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före respektive
möte. Styrelsen skall till mötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

13 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
och allmänna mötet
Medlem i föreningen som under mötesåret har betalat förfallna avgifter äger såväl
rösträtt som yttrande- och förslagsrätt på årsmötet och allmänna mötet.
Medlem som inte uppfyller kravet enligt ovan har enbart yttrande- och förslagsrätt
på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag
från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet

16 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Med undantag för de i 6 § första och i 7 § nämnda fallen avgörs vid omröstning
alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller
relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den
(de) som erhållit högsta antal
röster är vald (valda) overoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna
röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske
slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som
biträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten
avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

17 § Valbarhet
Valbar till styrelsen är medlem av föreningen.

18 § Extrainsatt årsmöte
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor, majoriteten av
styrelsen eller minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen
begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall dem imom 14
dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna, på samma sätt som i 12§, senast sju dagar före mötet.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om
rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som
sägs i 13§ och 14§.

Revisorer
19 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara
revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

20 § Sammansättning
Styrelsen består av åtminstone ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare
samt erforderligt antal övriga ledamöter.

21 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar
för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att
● tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
● verkställa av årsmötet fattade beslut,
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
● ansvara för och förvalta föreningens medel,
● tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 17 §, och
● förbereda årsmöte
21.1 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
● förbereda styrelsens sammanträden,
● vara föreningens oﬃciella representant,
● bistå kassören i utarbetande av underlag för budget
● leda styrelsens arbete och
● övervaka att föreningens stadgar efterlevs.
21.2 § Vice ordföranden
Det åligger vice ordföranden att
● då ordföranden har förhinder stiga in i dennes ställe,
● bistå ordföranden och aktivt delta i styrelsens arbete.
21.3 § Kassören
Det åligger kassören att
● föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade
avgifter till föreningen,

●
●
●
●
●

svara för föreningens bokföring,
årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
utarbeta underlag för budget,
se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid och
föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser
införs.

21.4 § Sekreteraren
Det åligger sekreteraren att
● förbereda föreningens årsmöte,
● föra protokoll vid styrelsens sammanträden,
● se till att föreningens handlingar hålls ordnade och uppdaterade samt ansvara
för att föreningens historia dokumenteras,
● övervaka beslutsuppföljningen och
● årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt ett möte.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden fatta beslut så länge dessa inte är av större
ekonomisk betydelse för föreningen. I sådana fall kan styrelsen fatta beslut via
telefonsammanträde eller dylik kommunikation.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Minst fyra protokollförda möten ska föras
per år. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd
protokolljusterare.

FULLMÄKTIGEHANDLING FM5

Kårhuset Lund, 7 april 2015
Christer Andersson, Vice ordförande HUT

Motion: Fast monterad projektor, Gasquesalen
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 total priser (ink montering och moms) för de olika 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, så som pris som hinner förändras på grund av
en snabbt föränderlig valuta kurs eller att vår byggställning inte duger.
Så med denna information så överlämnar jag valet av offert förslag till er i Fullmäktige.

Därför föreslår undertecknad fullmäktige
att

välja ett offertförslag för inköp av projektor

att

lägga till 10% för oförutsedda kostnader.

Med vänliga hälsningar

CHRISTER ANDERSSON
Vice ordförande HUT

Fullmäktigehandling
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motionssvar: Fast monterad projektor, Gasque

Kårhuset Lund, 16 april 2015
Jacob Adamowicz, Kårstyrelsen 2014/15

Motionssvar: Fast monterad projektor,
Gasque
Styrelsen diskuterade motionen länge och många ledamöter hade dessutom svårt att
bestämma sig. I det slutgiltiga beslutet röstade en ledamot för, fyra mot och två lade ner sina
röster.
I slutändan tyckte majoriteten av Styrelsen att medlemsnyttan är för låg för det relativt höga
priset på investeringen. Det går att använda sig av en projektor i Gasque i nuläget och vi
anser inte att förbättringarna är värda det höga priset. Inköpet skulle även innebära
avskrivningar vilket gör att investeringen belastade flera verksamhetsår och då även skulle
behöva vara en kostnad som togs med i budgeten.
Styrelsen diskuterade möjligheterna för att investeringen skulle kunna betala tillbaka sig själv.
Hyran för projektorn skulle inte själv kunna täcka investeringskostnaderna. Investeringen
skulle däremot möjliggöra andra typer av verksamhet i Gasque, så som konferenser, vilket
eventuellt skulle kunna innebära mer uthyrningar som täcker upp för investeringen. Styrelsen
tyckte till slut breddningen av uthyrningsverksamheten var osäker och dessutom inte en
satsning vi vill göra för tillfället. Diskussioner fördes även hur man skulle hantera den ökade
arbetsbelastningen som ökad uthyrning skulle medföra.
Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelsens ordförande 2014/15

Motionssvar: Fast monterad projektor
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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

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
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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)

Kårhuset Lund, 02 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Motion angående ny postbeskrivning Miljöombud
Bakgrund
I dagsläget är beskrivningen av posten miljöombud öppen för tolkning. Detta gör
miljöombudets arbete väldigt varierande utifrån den specifike funktionärens tolkning av
posten. Detta eftersom att det i postbeskrivningen inte framgår vad som avses med ”miljö”.
Tidigare år har miljöombudet arbetat med ”miljö-miljö”, vilket har inneburit aktivt arbete med
källsortering, miljöcertifieringar och hållbart och ekologiskt tänk vid inköp m.m. ”Miljö” kan
dock även tolkas som studiemiljö, vilket kåren idag systematiskt arbetar med, både via
studiesocialt ansvarig på kåren men även via kollegierna. Detta blir därför en post som vid
sidan av detta som arbetar med studiemiljö på hela LTH, alternativt hela Kåren. Eftersom att
skyddsombuden och likabehandlingsombuden redan arbetar med studiemiljö i olika former på
sektionerna och studiesocialt ansvarig med detsamma på Kåren så blir denna tolkning
problematisk.
I dagsläget finns ingen funktionär på Kåren som arbetar med ”miljö-miljö”. En sådan
funktionärspost skulle vara till stor nytta och användning för Kåren i stort och i synnerhet vid
framtagandet av en ny miljöpolicy. Jag anser därför att en ny postbeskrivning är absolut
nödvändig och behöver införas omgående.
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet under 7.9.4.7 ersätta den befintliga postbeskrivningen nedan

Miljöombudet bevakar Kårens intressen i olika organ för utbildningsrelaterade miljöfrågor och informerar
medlemmarna om utbildningsrelaterade miljöfrågor. Vidare driver miljöombudet miljöarbetet inom Kåren
genom att stödja och samarbeta med Kårens övriga funktionärer.
med bifogad postbeskrivning.

I tjänsten, dag som ovan

MICAELA BORTAS
Vice Kårordförande studiesocialt
046-540 89 25
vkos@tlth.se

Kårhuset Lund, 02 april 2015
Micaela Bortas, VKOs

Miljöombud
Miljöombudet bevakar Kårens intresse i organ där miljömässig hållbar utveckling diskuteras.
Vidare bevakar miljöombudet Kårens verksamhet ur ett miljöperspektiv för att minimera
Kårens negativa påverkan på den yttre miljön. Det är därför viktigt att Miljöombudet är påläst
om aktuella föreskrifter som föreligger vid både Lunds universitet och vid LTH. Det är även
viktigt att Miljöombudet känner till vilka policyn och riktlinjer som berör miljömässig hållbar
utveckling på Kåren och hjälper till i de fall då dessa behöver utvecklas. Miljöombudet kan
även agera stöd vid liknande arbete på sektionerna och har i uppdrag att skapa engagemang
och vara drivande i utvecklingen av hållbart miljömässigt arbete på hela LTH.

Motion angående ny postbeskrivning Miljöombud
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar:
miljöombud

Motion

angående

postbeskrivning

Kårhuset Lund, 16 april 2015
Linus Hammarlund Kårstyrelsen

Motionssvar: Motion angående
Postbeskrivning Miljöombud
Styrelsen håller med motionären om att vi behöver strukturera upp vad posten Miljöombud
innebär. Det framlagda förslaget är i linje med vad styrelsen vill med denna post och vad
styrelsen uppfattar ha varit syftet från när posten instiftades. Därför anser vi att fullmäktige
bör bifalla motionen.

Styrelsen yrkar således
att

bifalla motionen.

I tjänsten,

LINUS HAMMARLUND,
Ledamot i Kårstyrelsen 2014/15

Motion angående Postbeskrivning Miljöombud
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BESLUTSUPPFÖLJNING
FM5 2015

Kårhuset Lund, 16 april 2015
Björn Sanders, Talman

Beslutsuppföljning
MÖTE
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200
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Internationaliseringsplan

Styrelsen

FM6/15
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FM2/15

Handlingsplan Lophtet

Arbetsgruppen

FM6/15

I tjänsten,

BJÖRN SANDERS
Talman

Beslutsuppföljning
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