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Kårhuset Lund, den 23 mars 2015
Björn Sanders, Talman

Dagordning FM4
Tid: Måndagen den 30 mars 2015.
Plats: Hollywood, Kårhuset.
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DAGORDNING
FM4 2015

Kårhuset Lund, 23 mars 2015
Björn Sanders, Talman

* Andra läsningen – kräver kvalificerad majoritet. Gick igen i sin helhet på FM2 – 2015.
** Andra läsningen. Gick igenom i sin helhet med styrelsens svar på FM2 – 2015.
*** Propositioner bifogas i kommande mail.
**** Bordlagt från FM2 – 2015.
Allmän kommentar: Styrelsens svar till motionerna bifogas i kommande mail.
Lund, 2015-03-23

Björn Sanders
Talman

Dagordning
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Motion
angående
högskoleutbildning

flytt

av

Kårhuset Lund, 18 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Livmedelteknisk

Tidigare har Livsmedelteknisk högskoleutbildning varit placerad på Campus Helsingborg och
därmed så har den enligt Teknologkårens stadgar Kapitel 16 § 16.2 varit placerad under
ING-sektionen. LTH har nu beslutat att utbildningen kommer att flytta till Lund med start
till höstterminen vilket därmed kommer innebära att programmet står utan
sektionstillhörighet.
Då utbildningen ämnesmässigt ligger närmst de program som är placerade under Ksektionen så vore det mest lämpligt att flytta programmet till K-sektionen och därmed
uppdatera våra stadgar.

Jag yrkar därför på
att

i stadgarna, Kapitel 16, under § 16.2 f) lägga till
”6) Livsmedelteknisk högskoleutbildning”

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

RIKARD BAGGE,
Ordförande ING-sektionen

Motion angående flytt av Livsmedelteknisk
högskoleutbildning

ERIK BERGMAN,
Ordförande K-sektionen
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MOTION TILL FM

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Rasmus Kjellén,

Motion angående Aktieägarrepresentant i kårens
bolag samt val av ledamöter i KFS-styrelse
Bakgrund
Teknologkåren är idag ägare i ett antal bolag genom aktieposter och även som huvudägare. I dagsläget
representeras kårens ägarskap på egentligen två sätt. I KFS väljs en aktieägarrepresentant som
representerar kåren på bolagstämman och under verksamhetsåret. I andra fall väljs denna person ad hoc.
Kåren har idag två representanter i KFS styrelse, Kårordförande och Aktieägarrepresentant, som båda
förväntas närvara på Styrelsemöten. Posten aktieägarrepresentant har under en längre tid varit en
”elefantkyrkogård” av gamla Kårordföranden som tar rollen som aktieägarrepresentant.
Det har under ett flertal år varit praxis att KFS styrelse själva rekryterat ledamöter till styrelsen och
Kåren har haft insikt i processen via aktieägarrepresentanten och Kårordförande. Vi anser att det är
rimligt att ett så pass autonomt bolag själva skall kunna rekrytera och föreslå ledamöter till
bolagstämman där aktieägarrepresentanten har 100% av rösterna. Ledamöterna i KFS styrelse har heller
ingen fastställd mandatperiod vilket gör att man inte väljer in nya ledamöter varje verksamhetsår.

Förslag

Det idag är svårt att hitta en person som naturligt har de kunskaper och kan representera kåren på ett
bra sätt i de berörda bolagen. Det vi föreslår istället är att det ingår i Kårordförandes post att
representera kåren i dess bolag. Detta gör det enklare och faller naturligt in i kårordförandes övriga
uppdrag. Dessutom kommer förändringen garantera att aktieägarrepresentanten är väl insatt i Kårens
verksamhet. Vi föreslår även att det stryks från fullmäktiges uppgift att välja ledamöter till KFS då de i
praktiken sker på bolagstämman och inte under ett fullmäktigemöte. Aktieägarrepresentanten garanterar
att Kårens åsikter tas i beaktning under valet.
Jag yrkar på:
Att under punkten 4.2.1 Valfullmäktige stryka följande.
aktieägarrepresentant i styrelsen för KFS AB(1)
ordinarie ledamot i styrelsen för KFS AB (2)
suppleant i styrelsen för KFS AB (1)
externa ledamöter i styrelsen för KFS AB
Att under punkten 6.1 Kårordförande lägga till under punkten ”Det åligger Kårordförande”
Att Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt
Att Teknologkårens Policy ”Ägardokument KFS” ändra under rubriken ”Ägarroll”
” Aktiebolagslagen förutsätter att ägare, som ej är engagerade I ett bolags dagliga drift, i princip
utövar sitt ägarskap genom att utse en kompetent och duglig styrelse samt att tillse att styrelsens
ledamöter är väl förtrogna med ägarens mål och avsikter för bolagets verksamhet samt med de ramar
inom vilka man förväntar sig att bolaget skall agera och utvecklas.
KFS Styrelse utses av aktieägarrepresentanten på den årliga bolagsstämman. Rekrytering av
styrelseledamöter sköts av dotterbolaget i samråd med Aktieägarrepresentanten. ”
Dag som ovan,

RASMUS KJELLÉN

JACOB ADAMOWICZ

Ledamot i KFS styrelse

Ledamot i KFS styrelse

Kårordförande Emeritus

Styrelseordförande TLTH

Motion till STLTH
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motionssvar: Motion angående Aktieägarrepresentant i
kårens bolag samt val av ledamöter i KFS-styrelse

Kårhuset Lund, 2 mars 2015
Linus Hammarlund
Kårstyrelsen 2014/2015

Motionsvar: Motion angående
Aktieägarrepresentant i kårens bolag samt
val av ledamöter i KFS-styrelse
Kårstyrelsen håller med motionärerna om att det finns en problematik kring hur kårens
inflytande i KFS, genom aktieägarrepresentanter och styrelseledamöter, fungerar i
praktiken. Det framlagda förslaget säkerställer att kåren får en kontinuerlig insyn i bolaget
genom kårordförande samt löser problematiken kring “ad hoc”-väljandet av
styrelseledamöter.
Dock anser kårstyrelsen att förslaget riskerar att underminera den genomskinlighet och
demokratiska process som Teknologkåren vilar på när valen av styrelseledamöter lyfts från
fullmäktige. Därför vill vi ha med ett stycke som reglerar valprocessen gällande utlysning
av studentrepresentanter till KFS styrelse.
Vidare diskuterade kårstyrelsen hur förändringarna påverkar fullmäktiges insyn i KFS när
de inte längre väljer styrelseledamöterna. Räcker det att ha endast en aktieägarrepresentant
som iträder fullmäktiges auktoritet? Principdiskussionen kring huruvida vi vill anpassa våra
styrdokument efter verkligheten eller tvärtom lyftes också. Med det sagt anser kårstyrelsen
fortfarande att det är ett bra förslag och att fullmäktige skall bifalla detsamma.
Styrelsen yrkar således
att

i motionens tredje att-sats lägga till följande stycke till de föreslagna
ändringarna:
KFS Styrelse skall innehålla minst fyra (4) st studentrepresentanter.
Studentrepresentanterna sitter på en mandatperiod som sammanfaller med KFS
verksamhetsår. Vid rekrytering av studentrepresentanter skall dessa poster utlysas via
TLTHs kanaler och alla Teknologkårens medlemmar ska ha möjlighet att kandidera.

att

i policyn 
Ägardokument KFS
, under rubriken 
Beslutsordning
, stycket
I god tid före bolagsstämma i KFS – normalt i september – hanterar beslutsorganen inom
TLTH de nyckelfrågor, som bör beslutas om inför bolagsstämman, nämligen

● Förändringar av fastställda långsiktiga mål med ägarskapet i KFS.
● Kompletterande konstruktiva synpunkter på drift och utveckling inom KFS.
● Föreslagna styrelseledamöter till KFS styrelse.
stryka sista punkten.
att

bifalla motionen med ovanstående ändringar

Motionssvar: Motion angående Aktieägarrepresentant i kårens bolag samt val av
ledamöter i KFS-styrelse

(2)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Motionssvar: Motion angående Aktieägarrepresentant i
kårens bolag samt val av ledamöter i KFS-styrelse

Kårhuset Lund, 2 mars 2015
Linus Hammarlund
Kårstyrelsen 2014/2015

Peter Dahl reserverade sig mot kårstyrelsens motionssvar.

I tjänsten,

LINUS HAMMARLUND,
Kårstyrelsen 2014/2015

Motionssvar: Motion angående Aktieägarrepresentant i kårens bolag samt val av
ledamöter i KFS-styrelse

(2)

Ägardokument KFS

KFS och framtiden ur TLTH:s ägarperspektiv

2013-04-26
Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13
Axel Andersson Kårordförande 11/12
Sara Gunnarsson FM-ledamot 13
Jacob Adamowicz FM-ledamot 13

Klubbat av Teknologkåren vid LTH fullmäktige den 15 maj 2013.
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Ägardokument KFS
Inledning

Avsikten med detta dokument är att klargöra både TLTH:s roll och funktion såsom ägare av 100% av
aktierna i KFS AB, och de grundläggande krav och värderingar som TLTH i sin egenskap av ägare har
rörande KFS långsiktiga verksamhet.

Bakgrund
KFS i Lund AB startades 1970 som Kompendieförmedlingen och Sigmatryck, då av
Teknologsammanslutningen vid LTH som numera är känt som Teknologkåren. I början var
verksamheten helt inriktad på att framställa kompendier och böcker genom stencilering. Sedan dess har
mycket skett, bland annat köpte man upp en större maskinpark och gick över till först Offset-teknik och
sedemera till Print on Demand.
För att Teknologkåren som ägare av KFS AB ska ha inflytande i verksamheten väljer Fullmäktige en
representant från kåren (aktieägarrepresentant) att föra kårens talan på bolagsstämman, välja styrelse och
agera ägare i vissa frågor.
Universitetet tryckte en del avhandlingar och liknande hos KFS fram till 2002 då Universitetet la all sin
tryckverksamhet till det internt ägda Mediatryck bla. beroende på lagen om offentlig upphandling. Detta
gjorde att företagets förutsättningar ändrades drastiskt. Tyvärr blev omställningen för snabb och från
2002 till 2008 gjorde KFS väldigt stora negativa resultat. 2008 var KFS väldigt nära en konkurs.
Fullmäktige beslutade 2008 att delegera alla frågor kring KFS till STLTH. Detta gjordes för att man
skulle vinna tid, skulle en avveckling bli nödvändig är det viktigt att beslutet inte förhalas. I samband
med detta valde fullmäktige att plocka bort de ägardirektiv som fullmäktige hade till KFS.
I Teknologkårens balansräkning har man tidigare tagit upp KFS till ett värde av fem miljoner kronor
vilket bolaget inte var värt. 08/09 skrevs värdet ner till 100 000 kronor.
KFS AB sålde sin fastighet i början av våren 2009 och fick ett rejält tillskott av likvida medel, tyvärr var
KFS kraftigt belånat och större delen av köpeskillingen användes för att betala av bolagets skulder till
TLTH och banken.
KFS avyttrade sin tryckeriverksamhet till Wallin & Dalholm under sommaren 2009 och är sedan dess en
bokhandel med förlagsverksamhet avseende kompendier.
Våren 2013 ser KFS väldigt annorlunda ut jämfört med 2008, numera är det ett stabilt mer renodlat
företag som har en stabil omsättning och vinst. Ägaren (Kåren) såg därför en vinning i att ha längre och
större visionsmål för KFS och därmed återinfördes ägardirektiven.

Ägardokument KFS
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Ägarrollen

Aktiebolagslagen förutsätter att ägare, som ej är engagerade i ett bolags dagliga drift, i princip utövar sitt
ägarskap genom att utse en kompetent och duglig styrelse samt att tillse att styrelsens ledamöter är väl
förtrogna med ägarens mål och avsikter för bolagets verksamhet samt med de ramar inom vilka man
förväntar sig att bolaget skall agera och utvecklas.

Samarbete
Samarbete mellan TLTH och KFS uppmuntras. Gentemot KFS kunder skall ägarskapet tydligt framgå.
Teknologkåren vid LTH skall bistå KFS med marknadsföring. KFS skall kunna nyttja TLTHs
kontaktnät vid behov.

Ekonomi
KFS långsiktiga mål ska vara att uppnå en vinstmarginal på fyra (4) procent med avseende på
omsättning, efter skatt. KFS ska även ha en soliditet på minst 30 procent.

Beslutsordning
TLTHs styrelse och fullmäktige skall löpande ges den information som begärs. Magnituden och
karaktären av den information som begärs fastställs efter samråd med KFS styrelse.
Minst en gång årligen – förslagsvis i samband med den årliga huvuddiskussionen kring KFS – skall KFS
ordförande, VD, styrelseledamöter och eventuella ytterligare externa styrelseledamöter inbjudas att delta
i Fullmäktigemöte.
I god tid före bolagsstämma i KFS – normalt i september – hanterar beslutsorganen inom TLTH de
nyckelfrågor, som bör beslutas om inför bolagsstämman, nämligen
•

Förändringar av fastställda långsiktiga mål med ägarskapet i KFS.

•

Kompletterande konstruktiva synpunkter på drift och utveckling inom KFS.

•

Föreslagna styrelseledamöter till KFS styrelse.

TLTH styrelse yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS rörande:
•

Förändringar i öppettider som innebär att bokhandeln hålls öppen/stängd mer en timme om
dagen/ 3 timmar per vecka under ordinarie öppettider.

•

Större förändringar i KFS verksamhet

TLTH fullmäktiges yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS avseende:
•

Nedläggning av butiker eller större verksamhetsområden

•

Vid uppstart av nya butiker

•

Avyttrande av verksamhet

Ägardokument KFS
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Mål
Det skall finnas litteratur för samtliga studenter på LTH. Kunderna ska vara nöjda i största möjliga mån,
samt ges en god service. En lokalplan ska upprättas för att ytan ska kunna användas så bra som möjligt.
KFS bokhandel skall i största möjliga mån vara öppet under alla de veckor som studenter bedriver
ordinarie studier vid LTH, så som läsveckor och tentaveckor.
KFS sortiment skall i största möjliga mån sträva efter att tilltala alla program vid LTH.

Vision
TLTHs vision är att KFS skall förse LTHs studenter med högkvalitativa läromedel till förmånliga priser
Möjligheterna och förutsättningarna för att utöka verksamheten både på LTH och för andra målgrupper
ska alltid beaktas.

Ägardokument KFS
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Laser Tag-utrustning

Kårhuset Lund, 9 mars 2015
Erik Molin, FM-ledamot

Motion angående Laser Tag-utrustning
Bakgrund
I förra veckan hade vi kickoff med husutskottet och SRX, då vi spelade Laser Tag i kårhuset.
Det var hysteriskt roligt, och vi började tämligen omedelbart fundera på hur vi skulle kunna
göra en LTH-turnering. Den småländske mannen gav dock ett prisförslag på 15000 kr för en
heldag, som gjorde det svårt att få ekonomin i en sådan att gå ihop till ett rimligt pris. Min
vana trogen prokrastinerade jag genom att kolla på blocket, och hittade då en annons med ett
modernt Laser Tag-system till salu till ett rimligt pris. Det rör sig om 16 enheter för 60.000
kronor, med uppskattat nypris för samma system runt 100.000 kronor.
Jämfört med olika laser tag-arenor i närområdet, leder detta pris till en paybacktid i
storleksordningen 25-40 användningstimmar per vapen, det vill säga ca 3-8 dagars
heldagsspel, beroende på hur man räknar.
Fördelar
Jag tycker uppenbarligen att vi ska köpa detta system, och ser flera användningsområden för
det:
Det är givet för utskottskickoffer och tack – såväl kårcentralt som på sektionerna.
Det är en aktivitet som utförs bäst nykter – något som vår tackverksamhet länge efterlyst.
Det finns också möjlighet till intersektionella möten, exempelvis i turneringsform.
Utmaningar
Det som ännu inte är helt klart, är hur kårens organisation runt detta ska se ut. Det mest
naturliga förefaller vara ett underutskott under AktU. Jag (Erik Molin) är givetvis intresserad
av att dra igång detta, för att säkerställa att systemet kommer i användning, och minst en av
mina medmotionärer har lovat att hjälpa till.
Det kvarstår också vissa frågetecken runt hur mycket logistik det är runt systemet, och hur
enkelt det är att hantera tekniskt. Vi har kontakt med den tilltänkta säljaren, som visat sig
mycket hjälpsam. Om de tekniska hindren visar sig vara oöverstigliga, kommer köpet givetvis
ej genomföras.

Förslag
Motionärerna yrkar därför på;
Att avsätta 60.000 kr för inköp av laser tag-utrustning till teknologkåren.
Att avsätta upp till 6.000 kr för roadtrip till Gävle för att genomföra köpet
Att avsätta upp till 10.000 kr för förvaringslösning till systemet.
Att avsätta upp till 10.000 kr för hinder o.dyl.

Motion angående Laser
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Laser Tag-utrustning

Kårhuset Lund, 9 mars 2015
Erik Molin, FM-ledamot

Att ålägga Erik Molin att, i samråd med styrelsen, genomföra köpet, samt ta fram en
detaljplan för hur systemet skall användas, samt i samråd med GS reda ut hur de ekonomiska
detaljerna skall hanteras.

ERIK MOLIN,
Fullmäktigeledamot

PELLE AHLBOM
HUT-ledamot

CAROLINA KORONEN
Anakin Skywalker

ANDERS PERSSON
Le boeuf criminal

Motion angående Laser

RASMUS KJELLÉN
TAG-ad
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MOTION TILL FM

Kårhuset Lund, 18 mars 2015

Motion angående Datorinvesteringar
Bakgrund
I fixburen1 finns idag en dator från ca 2007 som är en gammal heltidardator. Den fungerar måttligt, och
kör XP som det idag inte längre släpps säkerhetsuppdateringar till. Det är även så att vi idag vid större
ljusriggningar använder en ljusstyrningsmjukvara och styr ljus via dator. Hittills har funktionärer fått
ställa upp och använda sin egen dator för detta. Vi tycker inte att det skall vara så att funktionärerna
skall ställa upp med privata datorer på våra event.

Förslag
Att köpa in en ny dator till fixburen, samt att köpa in en Laptop och en USB till DMX-dongel. I
jämförelse kostar att ljusbord med samma funktioner ca 30 000 SEK.2
Jag yrkar på:
Att avsätta 6500 SEK från Exp- och Datorsfond för inköp av en LENOVO Flex 2.
Att avsätta 1500 SEK från utrustningsfonden HUT för inköp av en USB till DMX-dongel.
Att avsätta 6800 SEK från Exp- och Datorsfond för inköp av en stationär dator.(Se bilagor)

Dag som ovan,
HUS- och TEKNIKUTSKOTTET genom Rasmus Kjellén

Motion till FM
1.
2.

Teknologkårens Verkstad.
http://www.solarisnetwork.com/used/hedge-hog-4/37084
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dustin
Antal Benämning

Artikelnr.

Tillv. art. nr.

Lagerstatus

Priser exkl. moms

1 Intel Core i5 4430 / 3 GHz processo 501074224 BX80646I54430

Skickas omgående

1949

1 ASUS H97M-PLUS

501078910 H97M-PLUS

Skickas omgående

1049

1 Corsair Builder Series CX430

501065559 CP-9020046-EU

Skickas omgående

498

1 Cooler Master Elite 310

501033550 RC-310-SKN1-GP

Skickas omgående

349

1 Seagate Desktop HDD

501060873 ST500DM002

Skickas omgående

549

1 Crucial Ballistix Sport

501082427 BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU

Skickas omgående

1261

tot

5655
6786

MOTION TILL FM

Kårhuset Lund, 18 mars 2015

Motion angående uppdatering av kårens DJ-teknik.
Bakgrund
Teknologkåren äger idag ett antal olika kombinationer av Dj-utrustning, mycket av det är förlegat och
används inte. Efter en inventering av vilken teknik som finns, har det framkommit att endast en av våra
dj-bänkar2 kan hantera digital media. Det är även en praxis den bänken ej skall lämna kårhuset. Planen
är att sälja av vår föråldrade teknik. I inventeringen framkom att caset till den Dj-bänk som kan hantera
digital media är skadat. Det är även så att det idag saknas lämpliga monitorer2 för medhörning till
spelningar. De vi har idag är inköpta 2011 var av ej fungerar.

Förslag
Att investera i en Pioneer XDJ-RX för att komplettera med en Dj-bänk som kan spela digitalmedia från
USB, Rekordbox och går även att använda som MIDI-Controller3. Samt ett case för denna. Tanken är
också att den kan användas på spelningar utanför kårhuset och skall även vara enkel att hyra ut.
Interfacet som används är lätt att förstå för personer som tidigare är vana vid Pioneers produkter
Att investera i ett nytt Case till dj-bänken vars case idag är trasigt.
Att investera i två stycken Yamaha MSR 100, till användning för medhörning till DJ. Dessa kan även
användas för mindre marknadsföringsevent mm.
Detta är en totalkostnad på 17000+4000+5900 KR = 26 900 SEK
Jag yrkar på:
Att avsätta 17 000 kr från Utrustningsfond HUT för att köpa en Pioneer XDJ-RX men
tillhörande case.
Att avsätta 4000 kr från Utrustningsfond HUT att investera i ett nytt case till vår stora DJbänk.
Att avsätta 5900kr från Utrustningsfond HUT för att två stycken Yamaha MSR 100.
Dag som ovan,
HUS- och TEKNIKUTSKOTTET genom Rasmus Kjellén

Motion till FM
1.
2.
3.

DJ-bänk består av en mixer och två spelare.
Liten högtalare som gör att du hör vad du spelar.
Kan användas för att styra program som SERATO och TRAKTOR.
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Motion angående inköp av köksutrustning

Kårhuset Lund, 17 mars 2015
HUT genom Erik Molin

På Teknologkåren har vi en stolt tradition av att köpa in utrustning till våra kök, som är
anpassad för mindre hushåll. Då sittningar för 300 personer ställer lite andra krav på
utrustningen än den är gjord för, leder detta till en häpnadsväckande omsättning på saker
som matberedare, mixrar och elvispar. Vi köper exempelvis in 2 -4 elvispar per år.
Tro det eller ej finns det verksamheter som har behov liknande våra, och därmed också
företag som tillgodoser dessa behov. Restauranger respektive tillverkare av
restaurangutrustning.

Vi vill lösa köksmaskinsproblemet en gång för alla, genom att helt enkelt köpa in
restaurangutrustning till gasqueköket. Det kostar rätt så mycket pengar, men det är tyvärr vad
det kostar med motorskydd och metallhöljen på maskiner.

Därför yrkar vi på att
Avsätta upp till 27500 kr från utrustningsfond HUT för inköp av;
1 styck Robot Coupe r 402 à 16500 kr.
Lämpliga skärtillsatser till ovan à 5000 kr.
1 styck Robot Coupe Mini MP 190 V.V à 3325 Kr.
Visptillsats till ovan à 2050 kr.
Frakt, fakturaavgifter och mög à 625 kr.
Kårhusservice och Husutskottet genom
ERIK MOLIN,
TUT-chef

Motion angående inköp av köksutrustning
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Motion angående nytt trådlöst micksystem

Kårhuset Lund, 18 mars 2015
HUT genom Christer Andersson

Under en teknikinventering nyligen så upptäcktes att vårt trådlösa micksystem nu är olagligt
att använda i Sverige, efter att frekvensbanden omfördelades. Dessutom så har vi under en
period haft problem med mixerbordet till det fasta PA-systemet i Gasquesalen.

Därför önskar vi nu ersätta dessa med nya fungerande och lagliga system.
Jag yrkar därför på
att

avsätta 29 000:- till ett nytt micksystem från utrustningsfond HUT

att

avsätta 4 500:- till en ny mixer till fasta PA-systemet från utrustningsfond HUT

I tjänsten,

CHRISTER ANDERSSON,
Vice ordförande HUT

Motion angående nytt trådlöst micksystem

1 ( 1)

Motion angående resning av Telefonkiosken

Kårhuset Lund, 17 mars 2015
Christian Hernvall, Pedell 21.0

TLTH fick en brittisk telefonkiosk i jubileumsgåva av sektionerna. Den fraktades in i
Kårhuset, och har sedan dess legat utanför ingången till TLTH:s expedition. Delar av
Husutskottet, med flera, försökte resa telefonkiosken men insåg efter ett tag att det var svårt
att genomföra och innebar alltför stora risker. Det finns en stor risk att golv och väggar i
Kårhuset skadas, men framförallt att någon skadar sig ordentligt ifall telefonkiosken hanteras
på fel sätt. Vi vill absolut inte att våra funktionärer ska göra sig illa och jag anser därför att vi
bör anlita en tredje part för att få hjälp att resa telefonkiosken. Några flyttfirmor och företag
som hanterar tunggods i Skåne har blivit kontaktade och varit och tittat på den. Vi har fått en
offert från Browe Transport, där det kostar 1500kr i timmen för 5 personer som kommer
och reser telefonkiosken. De menade att i allra värsta fall tar det en hel förmiddag, det vill
säga 6 timmar, vilket blir 9000kr, men att det kan ta mycket kortare tid än så. Anledningen
till det höga timpriset och osäkerheten kring tidsåtgången är att inga lyftar eller andra
hjälpmaskiner går in i utrymmet på grund av takhöjden.

Jag föreslår att vi anlitar en tredje part för att resa telefonkiosken i foajén utanför
Teknologkårens expedition.
Jag yrkar därför på
att

upp till 9000 kr får disponeras från funktionärs-fonden för att anlita ett företag
som reser telefonkiosken.

Det åligger Pedellen att anlita ovan nämnda företag.
I tjänsten,

CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

Motion angående resning av Telefonkiosken
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Motion angående äskning ur funktionärsfonden

Kårhuset Lund, 10 mars 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

JätteFunktionärsFest! JFF!
Detta år arrangeras JFFen den 14e maj. Eftersom TackU just nu är ett vilande utskott så har
det dragits ihop en taggad projektgrupp som skall se till att det blir en JFF även i år. När vi
började arbeta diskuterade vi mycket vad JFFen har för syfte.
TLTH vill uppmärksamma alla funktionärer på TLTH, även de sektionsaktiva. TLTH vill
visa uppskattning för den tid och det engagemang som våra funktionärer lägger ned för att
driva kårens verksamhet framåt. Det är en stor målgrupp. Det är en bred målgrupp. Räcker
det verkligen med sittning och fest för att tacka alla dessa människor?
Nej, vi tyckte att det är ett lite för smalt event för målgruppen. Därför ville vi utveckla JFFen
för att det skulle kännas riktigt meningsfullt. Den 14e maj är torsdagen i Kristi
himmelsfärdshelg, en ledig dag. På dagen är målet att få till en fotbollsturnering på
Smörlyckan som är öppen, i mån av plats, för alla intresserade. Där bjuds det på lunch. På
kvällen har vi sittning i Gasquesalen och MoP, där alla får njuta god mat och trevligt sällskap.
Eftersläppet är tänkt att ta plats i Gasquesalen och Cornelis. Det är här vi fortfarande tycker
det blir lite för smalt. Ett eftersläpp innebär ofta fokus på alkoholen. Vår vision är att kunna
ta dit ett liveband för att kunna flytta en del av fokus till musiken och live-upplevelsen.
Projektgruppen vill boka Discoteka Yugostyle för att bjuda alla våra funktionärer på en
oförglömlig live-upplevelse. Eftersom JFFen har ett tydligt syfte att tacka alla våra ideella
funktionärer tror vi att en sådan sak vore helt rätt sak att använda pengar från
funktionärsfonden på.
Discoteka Yugostyle tar 45000 kr + moms för en spelning.
För att säkerställa allas säkerhet under en konsert vill vi även hyra in konsertstängsel, som
har gjorts till ex. Movits!, Panda da Panda. Dessa kostar 7000 kr.
Vi yrkar därför på
att

få använda upp till 65000 kronor ur funktionärsfonden för dessa ändamål.

I tjänsten,
GUSTAV SEEMANN
Aktivitetssamordnare

ERIK ALSTERSJÖ
Näringslivsansvarig

PER AHLBOM
FM-ledamot

HENRIK PALDÁN
Projektgrupp JFF

Motion angående äskning ur funktionärsfonden

LINN SVÄRD
Styrelseledamot
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående äskning ur funktionärsfonden 2

Kårhuset Lund, 10 mars 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Motion angående äskning ur
funktionärsfonden 2
Bakgrund
I-sektionens aktivitetsutskott, Ivent, hörde av sig till mig för några veckor sedan med en idé.
De hade tagit fram ett event-koncept, men hade inte tillräckligt med pengar för att
genomföra detsamma. Därför undrade de om TLTH skulle vilja göra eventet i samarbete
med I-sektionen och öppna upp det för alla medlemmar.
Konceptet är att ha en inspirationsföreläsning kring blodsjukdomar och i samband med det
ta blodbussarna hit till campus. Detta skulle vara ett sätt att ge våra medlemmar en möjlighet
att få lyssna på en intressant inspirationsföreläsare och öka sin medvetenhet kring att donera
blod. Ivent har kontakt med Erik Ståhl som har en oerhört ovanlig blod- och
immunbristsjukdom som heter Wiskott-Aldrichs Syndrom. De har även kontakt med
blodcentralen på Region Skåne som har sagt att om vi får hit Erik Ståhl så löser de så att
blodbussarna kommer hit.

Förslag
Jag tycker att detta är en strålande idé. Jag ser det som ett roligt koncept som breddar
TLTHs utbud av aktiviteter och gynnar många medlemmar. Därför skulle jag önska att
TLTH vill finansiera detta och att vi genomför eventet i samarbete med Ivent.
Erik Ståhls minimumarvode är 10000 kronor + moms
Till detta anar vi att vi behöver hyra lite teknik i form av exempelvis mikrofoner.
Vi vill även kunna bjuda på kaffe och fika till föreläsningen
Jag yrkar därför på
att

få använda upp till 16000 kronor ur funktionärsfonden för dessa ändamål.

I tjänsten,
GUSTAV SEEMANN
aktivitetssamordnare

Motion angående äskning ur funktionärsfonden
2
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Motion angående TIFs relation till kåren

Kårhuset Lund, 26 februari 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Motion angående TIFs relation till kåren
Bakgrund
När Teknologkårens IF (TIF) startades om på nytt 2012 fördes det diskussioner om att TIF
skulle ta hand om all kårens idrottsverksamhet. Men eftersom att föreningen var så pass
nystartad och inte hade någon stabil verksamhet ännu fanns det då tvivel om att lägga ut allt
ansvar på föreningen. TIF har sedan dess haft i bakhuvudet att föreningen gärna vill
samarbeta så mycket som möjligt med TLTH. För att underlätta ett sådant samarbete valde
TIF att 2012 införa en post som heter Sektionsidrottskontakt i dess styrelse och att sedan
tillsätta kårens Ordförande för Idrottsutskottet på denna post. Enligt TLTHs reglemente är
Idrottsutskottets uppgift att ”verka för att arrangera idrottsevenemang samt för att samordna
Kårens idrotts-, sport- och motionsverksamheter.” Därför har enligt föreningens stadgar
Sektionsidrottskontakten bland annat som uppgift att
•
•
•

koordinera idrott mellan sektioner inom TLTH och fungera som en
informationskanal mellan Idrottsansvariga på respektive sektion
aktivt verka för att allmän idrott bedrivs för Teknologkårens medlemmar, på deras
villkor
bevaka intresset hos kårens medlemmar att delta i idrottsevenemang för studenter

Nu, tre år efter att TIF startades om på nytt, så har föreningen en stabil verksamhet som
bland annat innefattar en styrelse på nio personer, sex lag aktiva inom olika sporter och
diverse andra kontinuerligt pågående idrottsliga aktiviteter. Som det ser ut i dagsläget finns
det väldigt lite aktivitet inom Idrottsutskottet. Därför anser vi att det både på kort och lång
sikt är gynnsamt för TIF, TLTH och alla LTHs studenter att Teknologkårens IF, istället för
Idrottsutskottet, samordnar all idrottslig verksamhet på LTH. Det finns stor potential till att
vara ett gynnsamt samarbete då TLTH skulle kunna ta del av TIF:s fördelar som
idrottsförening och TIF skulle kunna ta del av fördelar som TLTH har.
Till en början vill vi att IdrU finns kvar i TLTHs styrdokument, för att hinna utvärdera
samarbetet innan vi tar bort TLTHs möjligheter att bedriva idrottsverksamhet internt. Efter
ett år skall det dock finnas ett ställningstagande från TLTH och TIF gemensamt kring IdrUs
fortsatta varande eller icke varande. Om detta samarbete fungerar väl och man på sikt kan ta
bort IdrU ur TLTHs styrdokument minskar man förvirringen kring struktur och
ansvarsfördelning markant.

Förslag
Efter diskussioner mellan representanter från TIFs styrelse och aktivitetssamordnaren på
TLTH har slutsatserna dragits att båda organisationerna skulle gynnas av ett närmre
samarbete, i vilket TIF tar över ansvaret att samordna all idrottsverksamhet som sker på
TLTH och TLTHs sektioner. Detta gör att det nuvarande IdrottsUtskottet (IdrU) just nu
blir överflödigt och kan ses som ett vilande utskott. Dock borde det kostnadsställe i TLTHs
Motion angående TIFs relation till kåren
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående TIFs relation till kåren

Kårhuset Lund, 26 februari 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

budget som rör idrottsverksamhet finnas kvar, i vilket bidrag från TLTH till TIF kan
specificeras.
Vårt förslag är alltså att låta allt som rör idrottsutskottet i TLTHs stadgar och reglemente stå
kvar men att lägga till en lydelse under §15.13 i reglementet, ”Teknologkårens
idrottsförening”, som förklarar att TIF samordnar all TLTHs idrottsverksamhet, samt att
upprätta ett samarbetsavtal som förklarar hur samarbetet skall gå till samt förtydligar vad
respektive organisation förväntar sig i och med omstruktureringen. Denna lydelse i sig
kommer kunna fungera som stöd för att IdrU de facto är ett vilande utskott utan egentlig
verksamhet.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet under §15.13 lägga till ”Teknologkårens idrottsförening samordnar all
TLTHs idrottsverksamhet. Samarbetet mellan TLTH och Teknologkårens idrottsförening
regleras ytterligare genom ett samarbetsavtal”

I tjänsten,
_______________________

_______________________

GUSTAV SEEMANN

JOHAN ANDERSSON

AKTIVITETSSAMORDNARE TLTH

FULLMÄKTIGELEDAMOT

_______________________
CAROLINE VERNET

_______________________
OLIVER SÄNNESKOG

ORDFÖRANDE TIF

IDRU-ORDFÖRANDE,
SEKTIONSIDROTTSKONTAKT TIF

Motion angående TIFs relation till kåren
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Kårhuset Lund,
25 februari 2015
Gustav Seemann
Aktivitetssamordnare

Samarbetsavtal mellan Teknologkåren vid LTH och
Teknologkårens Idrottsförening vid LTH
Bakgrund
Detta samarbetsavtal syftar till att förtydliga hur samarbetet mellan Teknologkåren vid LTH
(TLTH) och Teknologkårens Idrottsförening vid LTH (TIF) skall fungera. Avtalet avser
underlätta samarbetet organisationerna (TLTH och TIF) emellan och skall ses som en
relationshandling som på ett klart och tydligt sätt tar upp vad organisationerna förväntar sig av
varandra. Avtalet inrättades i och med att ansvaret för TLTHs idrottsverksamhet flyttades från
Idrottsutskottet (IdrU) till TIF.
Samarbetsavtalet grundar sig i diskussioner mellan TIF och TLTH. Vid tidpunkten för dessa
diskussioner var IdrU i princip inaktivt och TIF uttryckte en vilja att samordna TLTHs
idrottsverksamhet. Med TLTHs idrottsverksamhet menas både verksamhet öppen för alla
TLTHs medlemmar och den verksamhet som sker på sektionerna genom deras respektive
idrottsansvariga.
Detta samarbetsavtal skall, om inga särskilda skäl föreligger, årligen revideras i samråd mellan
TLTHs aktivitetssamordnare och TIFs sektionsidrottskontakt. Avtalet gäller mellan 1 april och
31 mars följande år. Om en av parterna vill ändra i avtalet skall detta meddelas den andra parten
senast den 1 mars innevarande avtalsår. Om ingen av parterna vill omförhandla avtalet kommer
avtalet förlängas ett år per automatik.
Avtalspunkter
Det åligger TIF att
•
•

•
•

Samordna de idrottsansvariga på TLTHs sektioner. Dessa skall sammankallas minst en
gång per läsperiod. Till dessa möten skall TLTHs aktivitetssamordnare alltid få en kallelse.
Verka för att en idrottsturnering anordnas årligen för TLTHs och TIFs medlemmar. Alla
TLTHs sektioner skall ha möjlighet att ta del av turneringen. En inbjudan till turneringen
skall gå ut till alla TLTHs sektionsstyrelser samt marknadsföras minst en gång i Kårnytt.
För TLTH redovisa hur de erhållna ekonomiska bidragen har använts. Redovisningen
sker till TLTHs generalsekreterare (GS) i augusti eller september månad varje år.
Till TLTH årligen återbetala de delar av de ekonomiska bidragen som under året
eventuellt ej har nyttjats alternativt nyttjats på ett enligt TLTH oansvarigt sätt.

Det åligger TLTH att
•

•

Ge TIF ekonomiskt stöd, i form av bidrag, att genomföra det arbete som ovan åläggs TIF
att utföra. Dessa bidrag finns specificerade i TLTHs budget. De genom budgeten
fastställda bidragen skall årligen betalas ut till TIF i augusti månad.
För TIF subventionera hyra av TLTHs lokaler genom bidrag fastställda i TLTHs budget.
Detta bidrag skall som minst täcka halva kostnaden för att hyra innebandysalen en timme
i veckan under två terminer under ett år.

Det åligger båda parter att
•

•

•

Minst en gång per läsperiod ha avstämningsmöten organisationerna emellan. Dessa
möten kan till exempel innebära att aktivitetssamordnaren närvarar på TIFs
styrelsemöten.
Tillsammans verka för att en gemensam utredning kring samarbetet görs. Utredningen
skall vara färdig och kunna redovisas för respektive styrelse senast den 31a mars. Denna
utredning skall ha syftet att utveckla och utvärdera samarbetet mellan TLTH och TIF.
Det i ovan nämnda utredning skall framgå om samarbetet fungerar så pass väl att det är
lämpligt att ta bort IdrU ur TLTHs styrdokument.

____________________

_______________

__________

KÅRORDFÖRANDE TLTH

ORT

DATUM

____________________

_______________

__________

GENERALSEKRETERARE TLTH

ORT

DATUM

____________________

_______________

__________

ORDFÖRANDE TIF

ORT

DATUM

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

måndag 1 december 2014

FFUP proposal !
Major changes / Controversial issues

- Clarified purpose: Support (PhD) student representatives.!
- New structure of document: Introduction, Research, Purpose of research education,
General and individual study plan, Content of research education, Premises of
research education, Organization of research education!

- Section about research has been extended. New statements for preventing PhD
students to be isolated researchwise.!

- Increased focus on industry: Research collaboration, career paths, employability.!
- Statement on number of research education subjects: want them to decrease.!
- Opinions on couse database. Courses should be there two months in advance.!
- Want the introductory course to become mandatory.!
- Want department-duty free periods.!
- Pedagogical education should be taken within 1.5 years of net study time.!
- A main supervisor should not have more than 6 PhD students.!
- Participation in national and international conferences should be mandatory.!
- Employed PhD students should have all rights that other employees have. They are
not only students!!

- Want the possibility to take courses in gender science within PhD education.!
- All important information regarding research education should be available in English
as well as Swedish.!

- Want support with administration for PhD students coming from outside the EU.!
- Financing with scholarships is ok, under certain conditions (chapter 7.1).!
- Want departments to work more actively to recruit PhD students from outside LU.!
- Quality assurance of PhD education.
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1 Inledning!
1.1 Syfte!
Forskning vid högskolor och universitet är en central drivkraft i samhällets utveckling. En
omfattande och högkvalitativ forskning behövs för att möta de globala utmaningarna och för
att behålla näringslivets internationella konkurrenskraft. Forskningen ger också viktiga
bidrag till den kritiska debatt som är en förutsättning för en utvecklad demokrati. För den
offentliga sektorns utveckling och för det politiska arbetet med att identifiera och lösa
samhällsproblem krävs kvalificerad forskning. !

!

Forskarutbildningen har en central roll för forskningen eftersom den största delen av
forskningen vid svenska universitet idag utförs av doktorander, den övriga delen utförs
nästan uteslutande av personer som har disputerat. Personer med forskarutbildning är också
en värdefull resurs för det privata näringslivet.!

!

Forskning och forskarutbildning av internationellt hög klass är alltså en nationell
angelägenhet. För Lunds universitet, som har ambitionen att vara ett universitet i
världsklass, är det en nödvändighet. !

!

För att skapa och upprätthålla en forskarutbildning på internationellt hög nivå krävs
förändring och ständig förbättring, ett arbete där studenter inom forskarutbildningen såväl
som grundutbildningen måste vara en drivande kraft. !

!

I detta dokument finns TLTH:s samlade åsikter om forskarutbildning och forskning. TLTH:s
utgångspunkt för resonemang om forskarutbildnings- och forskningspolitiska frågor är
främst doktorandernas och studenternas intresse. Syftet med dokumentet är framför allt att
vara ett stöd till studentrepresentanter som representerar TLTH i forsknings- och
forskarutbildningsfrågor. Därför finns i texten även referenser till gällande lagstiftning,
regelverk och riktlinjer.!

!

1.2 Referenslista!
Följande dokument hänvisas det till i texten.!

!

-

Högskoleförordningen!
Diskrimineringslagen!
Arbetsmiljölagen!
Lunds universitets föreskrifter för forskarutbildning – Dnr LS 2012/718!
Lokala föreskrifter om utbildning på forskarnivå vid LTH – Dnr LTH 2013/1465!
Föreskrifter om individuella studieplaner vid LTH – Dnr 2013/1447!
Lunds universitets etiska riktlinjer – Dnr I A9 5631/2002!
Riktlinjer för uppdrag och ersättning till doktorander som innehar
förtroendeuppdrag inom LTH – Dnr LTH 2013/2026!

-

!

Riktlinjer för förlängning av anställning för doktorander med studentfackliga
uppdrag – Dnr I G 9 4011/2006!

!
Del I – Forskning!

!

!
2 Forskning!
2.1 Forskningens innehåll och organisation!
Forskningen har många viktiga funktioner i samhället. Som en teknisk fakultet har LTH en
särskilt viktig roll i att arbeta för att hitta tekniska lösningar för att möta globala utmaningar,
till exempel globala miljöproblem. Likaså har LTH en viktig roll i att bidra till
innovationskraften i närområdet genom samverkan med industrin. Forskning i samverkan
med industrin ökar anställningsbarheten både för forskarutbildningsstudenter och
grundutbildningsstudenter.!

!

Forskningen vid LTH är en förutsättning både för grundutbildningen och för
forskarutbildningen. För att upprätthålla en hög kvalitet på grundutbildningen är det viktigt
att LTH har en bredd i sin forskning som täcker bredden inom grundutbildningen. Det är
också viktigt att utbildningen har tydlig forskningsanknytning.!

!

En god akademisk miljö som doktorander kan verka i kräver både hög kvalitet och tillräcklig
volym på forskningen inom området. Det är en stor fördel för doktorander att kunna
diskutera med och samarbeta med andra doktorander inom sitt forskningsområde;
ensamarbetande doktorander trivs ofta sämre med sin situation.!

!

-

!

TLTH anser att LTH särskilt bör prioritera forskning som kan bidra till att lösa
globala utmaningar.!
TLTH anser att det är viktigt att en stor del av LTH:s forskning sker i samverkan med
industrin. !
TLTH anser att alla utbildningar som LTH ger ska ha en tydlig forskningsanknytning.!
TLTH anser att doktorander som antas till forskarutbildningen bör tillhöra en
forskargrupp med andra doktorander eller post docs.!
TLTH anser att då man antar en doktorand som inte kan arbeta inom en forskargrupp
med andra doktorander eller post docs måste man specificera i den individuella
studieplanen hur doktoranden ges möjlighet att diskutera sin forskning med andra
juniora och seniora forskare inom sitt forskningsområde.!

2.2 Forskningsfinansiering!
Den allra största delen av finansieringen av forskningen vid LTH är extern; här ingår
finansiering från EU, från stiftelser såsom Vetenskapsrådet, SSF och VINNOVA, likaså
finansiering från företag. Dessa medel är riktade och måste användas till specifika ändamål.
Detta innebär att fakulteten själv har liten makt över forskningen som utförs från dessa
medel. En del av den interna finansieringen, fakultetsmedlet, binds dessutom upp av
motfinansieringskrav. För att fakulteten ska kunna göra strategiska prioriteringar liksom en
långsiktig planering av sin ekonomi behöver fakultetsmedlen vara större i förhållande till
den externa finansieringen. !

!

Tidsbegränsade externa anslag kan också leda till problem för den som blir sjukskriven eller
föräldraledig under anslagsperioden. Det är viktigt att anslagen är flexibla så att man inte
förlorar delar av anslagen vid föräldraledighet eller sjukdom.!

!

-

TLTH anser att forskningsfinansiering via fakultetsmedel måste öka.!

-

TLTH anser att tidsbegränsade externa anslag ska få förlängd utnyttjandetid vid
sjukskrivning eller föräldraledighet. !

2.3 Karriärvägar!
För att säkra ett gott rekryteringsunderlag till de högre akademiska tjänsterna vid LTH
behövs tydliga karriärvägar. !

!

Det tyvärr vanligt att man har haft flera tidsbegränsade anställningar inom
universitetsvärlden innan man lyckas få en fast tjänst där. Det kan ta många år från det att
man har disputerat till det att man blir tillsvidareanställd. Den osäkerhet och otrygghet som
detta skapar gör att en akademisk karriär ofta väljs bort. Dessutom kan krav på mobilitet
leda till att de som av familjeskäl eller andra skäl inte vill flytta långt också väljer bort en
akademisk karriär.!

!

En viktig karriärväg är därför genom meriteringstjänster på den egna fakulteten. Dessa
behöver vara utformade så att man kan få dem som nydisputerad och de måste ge möjlighet
till att skaffa sig den forskningsmässiga och pedagogiska meritering som krävs för att kunna
bli docent och lektor.!

!

Samtidigt får inte rekryteringen till lektors- och professorstjänster i huvudsak bygga på
internrekrytering. För att säkra fakultetens konkurrenskraft är det viktigt att få in nya
perspektiv och synsätt utifrån. Det är viktigt att få internationella perspektiv liksom
perspektiv från industrin. Därför måste det vara möjligt att röra sig mellan tjänster i
näringslivet och tjänster i universitetsvärlden.!

!

-

-

TLTH anser att det bör finnas en tydlig karriärväg för den som vill göra en akademisk
karriär.!
TLTH anser att LTH och Lunds universitet ska arbeta för att ge unga forskare trygga
anställningar.!
TLTH anser att LTH snarare ska satsa på fyraåriga meriteringstjänster än på tvååriga,
så att man har en reell möjlighet att meritera sig till att kunna bli docent och få en
lektorstjänst efter denna tid.!
TLTH anser att meriteringstjänster vid LTH ska ge möjlighet till både pedagogisk och
vetenskaplig meritering.!
TLTH anser att tjänster vid LTH ska utlysas öppet och att man ska anstränga sig för
att attrahera bra kandidater utifrån.!
TLTH anser att meriter från näringslivet måste ges en sådan vikt så att det blir möjligt
att röra sig mellan näringsliv och universitet.!

!
!
!
!
!

!
Del II – Forskarutbildning!

!

!
3 Forskarutbildningens mål !
Det främsta målet med forskarutbildningen vid LTH ska vara att ge studenten förmågan att
som examinerad forskare självständigt kunna bedriva forskning av internationellt hög
standard. Utbildningen ska därför utveckla en förmåga till självständigt, kritiskt och kreativt
tänkande, ge breda kunskaper inom det valda ämnesområdet och ge spetskompentens inom
avhandlingsområdet. Likaså måste forskarutbildningen förbereda för den praktiska realitet
som forskare inom universitetsvärlden lever i. Framgångsrik forskning kräver bland annat
projektledningsförmågor, kommunikationsförmågor och förmåga att hantera ekonomi och
administration. Dessutom krävs en god etik. Dessa förmågor är också viktiga för innovation
och entreprenörskap liksom för arbete inom näringslivet. Forskarutbildningens utformning,
särskilt vid en teknisk fakultet, måste ta hänsyn till att en stor del av de disputerade kommer
att arbeta i det privata näringslivet. För dessa kan ovanstående praktiska förmågor vara än
viktigare än inom universitetsvärlden. !

!

-

-

!
!

TLTH anser att forskarutbildning vid LTH ska leda till god anställningsbarhet inom
universitetsvärlden och/eller det privata näringslivet.!
TLTH anser att forskarutbildningen vid LTH ska främja innovation och
entreprenörskap.!
TLTH anser att alla doktorander bör få insyn i de praktiska realiteterna kring
forskningen, vad gäller forskningsansökningar, finansiering m.m. för att underlätta
övergången till arbete inom universitetsvärlden eller näringslivet efter disputation.!
TLTH anser att alla doktorander ska tvingas fundera över forskningsetiska
frågeställningar under sin doktorandtid.!

!
4 Allmän och individuell studieplan!
Forskarutbildningen vid LTH är organiserad i ett antal forskarutbildningsämnen. Hur
forskarutbildningen inom respektive forskarutbildningsämne är upplagd är beskriven i en
allmän studieplan för forskarutbildningsämnet. Den allmänna studieplanen anger bland
annat fördelningen mellan kurser och avhandlingsarbete samt inom vilka områden
avhandlingsarbetet och kurserna får vara. Den allmänna studieplanen för varje
forskarutbildningsämne fastställs av LTH:s styrelse. LTH har idag ett mycket stort antal
forskarutbildningsämnen, vilket innebär att det är ett mycket stort arbete att göra en
genomsyn av alla dessa. Detta kan lätt leda till en bristande kvalitetssäkring av de allmänna
studieplanerna.!

!

För varje doktorand skall även en individuell studieplan upprättas där ansvar och
skyldigheter för doktorand, handledare och institution fastställs och där doktorandens
arbete planeras. Bland annat beskriver den individuella studieplanen hur handledningen ska
gå till och hur avhandlingsarbetet är strukturerat. Dessutom ska studieplanen innehålla
planerad och faktisk institutionstjänstgöring, liksom studentfackliga uppdrag. Den
individuella studieplanen ska upprättas när doktoranden börjar sin forskarutbildning och
ska därefter revideras minst årligen under utvecklings- och utvärderingsmöten, där
doktorand, huvudhandledare och prefekt (eller av prefekt utsedd person) ska vara
närvarande. Att forska innebär att bryta ny mark, vilket innebär att det måste finnas
flexibilitet och en kontinuerligt uppdaterad planering och därför är det är mycket viktigt att
den individuella studieplanen är ett levande dokument. !

!

Föreskrifter för de individuella och allmänna studieplanerna finns dels i Lunds universitets
föreskrifter för forskarutbildning, dels i LTH:s lokala föreskrifter för forskarutbildning, dels i
LTH:s föreskrifter om individuella studieplaner.!

!

-

-

!

TLTH anser att antalet forskarutbildningsämnen vid LTH bör minska.!
TLTH kräver att ett möte där den individuella studieplanen revideras hålls minst en
gång om året. På detta möte ska både doktorand, huvudhandledare och prefekt eller
av prefekt utsedd person som ej är handledare till doktoranden närvara, det är även
önskvärt att biträdande handledare närvarar. Detta möte bör inte sammanfalla med
det årliga utvecklingssamtalet.!
TLTH anser att det är prefektens ansvar att varje doktorand har en korrekt och
uppdaterad individuell studieplan.!
TLTH kräver att alla individuella studieplaner ska innehålla en noggrann beskrivning
om hur handledning ska ske både vad gäller tid och tillvägagångssätt. !

!
5 Forskarutbildningens innehåll!
5.1 Forskarutbildningens längd !
Dagens forskarutbildning för doktorstitel omfattar fyra års heltidsstudier. Fyra års studietid
har visat sig vara en längd som medför att de olika momenten i forskarutbildningen kan
genomföras på ett sätt som tillåter eftertanke, vilket leder till en större möjlighet till lyckat
resultat och att flera olika lösningsvägar kan utforskas. Med fyra års heltidsstudier kan
doktoranderna utföra forskning av internationellt hög klass som publiceras i erkända
vetenskapliga fora. Riskerna kring experimentell verksamhet som har att göra med ickefungerande utrustning blir också lättare att hantera.!

!

-

!

TLTH anser att forskarutbildningen för att uppnå doktorstitel bör omfatta 4 års
heltidsstudier.!

5.2 Kurser !
För en doktorsexamen vid LTH krävs att man läst mellan 60 och 120 poäng kurser, beroende
på forskarutbildningsämne. Dessa kurser är dels till för att ge spetskunskap till stöd i
avhandlingsarbetet, dels för att ge en bredd inom forskningsområdet och dels för att ge
allmänna färdigheter som är relevanta för forskning. En del kurser kan vara mer inriktade på
att förbereda för en karriär i näringslivet. !

!

För många doktorander är det svårt att hitta relevanta kurser. Samtidigt sprids
informationen om de forskarutbildningskurser som ges vid LTH ofta inte mer än till de
närmast berörda. LTH har skapat en kursdatabas för att förbättra informationsspridningen
kring kurser; för att den ska vara användbar för doktorander är det viktigt att information
om nästa kurstillfälle läggs in i god tid i kursdatabasen.!

!

Internationella och nationella forskarutbildningskurser är ett viktigt komplement till
kurserna vid den egna institutionen och fakulteten. Genom dessa kan man samla fler
doktorander specialiserade inom ett visst område, vilket både ger möjlighet till att lägga mer
resurser på kursen och ger möjlighet för kursdeltagarna att skapa nya nätverk.!

!

En viktig kurs för nya doktorander är introduktionskursen, där man blir introducerad till
vad det innebär att doktorera vid LTH. Genom att delta i kursen får man kunskap om
rättigheter och skyldigheter och man kan anpassa sina förväntningar på utbildningen efter
hur utbildningen bör se ut. Det är viktigt att alla doktorander deltar i introduktionskursen,
för att minska osäkerhet kring utbildningen liksom konflikter.!

!

-

TLTH anser att det i forskarutbildningen bör ingå kurser som utvecklar allmänna
färdigheter som är relevanta för forskningsarbete. Det bör finnas ett
fakultetsgemensamt utbud av kurser i grundläggande vetenskapsteori,
forskningsmetodik, akademiskt skrivande, forskningskommunikation och
forskningsetik. !

-

!

TLTH anser att det bör ges fakultetsgemensamma kurser som förbereder för en
karriär i näringslivet, t.ex. kurser i projektledning och innovation. !
TLTH kräver att doktorander ska beredas möjlighet att läsa kurser som ger djup inom
avhandlingsämnet.!
TLTH anser att fördelningsmodellen för fakultetsmedel bör ha ett incitament för
institutionerna att ge forskarutbildningskurser.!
TLTH kräver att alla forskarutbildningskurser vid LTH ska läggas in i kursdatabasen
minst två månader innan kursstart. !
TLTH anser att det i finansieringen av doktorander bör finnas medel som täcker
kostnaden för kursmaterial till kurser inom forskarutbildningen. !
TLTH anser att alla doktorander ska ges möjlighet att läsa internationella och/eller
nationella forskarutbildningskurser.!
TLTH anser att det ska finnas en obligatorisk introduktionskurs för nya doktorander.!
TLTH anser att doktorander ska ha möjlighet att tillgodoräkna sig kurser från tidigare
utbildning som passar in i den allmänna studieplanen. Tillgodoräknande ska dock
alltid ske på doktorandens initiativ.!

5.3 Avhandlingsarbete !
I avhandlingen presenterar doktoranden sitt forskningsarbete. Avhandlingen kan utformas
som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling. För såväl den enskilde
doktoranden som för utomstående är avhandlingen det mest påtagliga resultatet av en
genomgången forskarutbildning. !

!

Kvaliteten på själva avhandlingsarbetet kontrolleras i första hand genom den kontinuerliga
diskussion som förs mellan handledare och doktorand. För att säkerställa kvaliteten så är det
även viktigt att forskningsarbetet granskas internationellt, t.ex. i form av publicering i
internationella tidskrifter eller genom deltagande i konferenser.!
!
Det är ytterst viktigt att universitetets självständighet och öppenhet upprätthålls även då
forskningen är externfinansierad. Externfinansierad forskning får inte hemlighållas eller
nekas publicering, detta skulle gå emot universitetets etiska riktlinjer. För doktoranden är det
dessutom viktigt att kunna publicera nya rön i sin avhandling.!
!
- TLTH anser att avhandlingsarbetet ska granskas internationellt genom deltagande i
konferenser och publicering i internationella tidskrifter. !
- TLTH kräver att huvudhandledare och biträdande handledare kontinuerligt granskar
doktorandens avhandlingsarbete ur ett vetenskapligt perspektiv.!
- TLTH kräver att doktorander ska få ersättning för de utgifter som uppstår i samband
med språkgranskning och tryck av avhandlingen, samt ha rätt att få minst 50
pappersexemplar av den egna avhandlingen. !

!

5.4 Institutionstjänstgöring !

Högskoleförordningen 5 kap förordar att en doktorand med doktorandtjänst ska främst ägna
sig åt sin egen forskarutbildning, men får i en begränsad utsträckning delta i annan typ av
verksamhet, exempelvis annan forskning, utbildning eller administration, vilket benämns
som institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöring får maximalt uppta 20 % av
doktorandens ordinarie tid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande utsträckning till
maximalt fem år.!

!

Det är viktigt att doktoranden inte överbelastas med institutionstjänstgöring under ett år
eftersom man då kan komma efter i forskningsarbetet. Likaså ska man inte att ge
doktorander sådana uppdrag som är alltför arbetskrävande, t.ex. att vara kursansvarig. Att
vara helt befriad från institutionstjänstgöring i perioder är viktigt för att ge utrymme för
ostörd forskningstid, liksom för resor och tidskrävande experiment.!

!

-

-

!

TLTH anser att institutionstjänstgöringen ska utformas så att den är relevant för
doktorandens forskarstudier eller kommande arbetsliv. !
TLTH anser att andelen institutionstjänstgöring under ett år inte ska vara signifikant
mer än 20 %.!
TLTH anser att doktoranden varje år ska ha längre perioder som är befriade från
institutionstjänstgöring.!
TLTH kräver att en doktorand inte ska åläggas undervisning eller annan verksamhet
som ligger utanför doktorandens kompetensområde. !
TLTH anser att doktorander inte ska åläggas uppdrag som huvudföreläsare på
grundkurser eller som kursansvarig.!
TLTH kräver att en doktorand som åläggs undervisning ska ha genomgått
högskolepedagogisk utbildning innan 1,5 års nettostudietid på forskarutbildningen
har passerat.!
TLTH anser att det ska vara tydligt för doktoranderna hur mycket tid som olika
undervisnings- eller administrationsuppdrag beräknas ta.!

5.5 Studentfackligt arbete!
Det studentfackliga arbetet är viktigt för att säkerställa och höja kvaliteten på
forskarutbildningen. Eftersom doktorander ofta är mycket upptagna är det viktigt att detta
kan göras inom ramen för ens anställning. Detta möjliggör t.ex. för doktorander som har
barn att engagera sig studentfackligt.!

!

Det finns riktlinjer för tillgodoräknande av studentfackligt arbete inom LTH angivet i
rektorsbeslut vid LTH, likaså finns riktlinjer för studentfackliga uppdrag på universitetsnivå
och inom SFS.!

!

-

TLTH anser att doktorander som har förtroendeuppdrag i styrelser, nämnder,
kommittéer eller liknande inom högskolan, universitetet eller för universitetets
räkning ska i första hand få tillgodoräkna sig motsvarande tid som

!

institutionstjänstgöring, och då detta inte är möjligt få förlängd anställningstid. Detta
ska även gälla studentfackliga och administrativa uppdrag på Doktorandsektionen. !

!
6 Forskarutbildningens förutsättningar!
6.1 Handledning!
Handledningen och relationen mellan doktorand och handledare har en avgörande
betydelse för kvaliteten på forskarutbildningen. Relationen mellan handledare och
doktorand är inte jämlik. Handledaren har vetenskaplig erfarenhet och status medan
doktoranden befinner sig i en beroendesituation, vilket innebär att det kan vara svårt att
ställa krav och kritisera handledningen. Handledarna är samtidigt ofta väldigt hårt belastade
med arbete, då de behöver söka pengar till den egna och doktorandens lön, sköta
administrativa uppgifter, undervisa och handleda doktorander. !

!

Enligt Högskoleförordningen 6 kap 28 § ska varje doktorand ha en huvudhandledare och
minst en biträdande handledare. Doktoranden har rätt att byta handledare.
Högskoleförordningen 7 kap 34 § säger att man endast får anta så många doktorander som
kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt.!

!

-

-

-

TLTH kräver att huvudhandledare ska ha docentkompetens och ha genomgått
handledarutbildning, samt ska erbjudas möjlighet att kontinuerligt fortbilda sig inom
handledning och ledarskap. !
TLTH kräver att det inte ska ske någon antagning till forskarutbildningen med
handledare som inte uppfyller krav på tillräcklig kompetens eller tillgänglighet. En
huvudhandledare bör inte ha mer än sex doktorander.!
TLTH kräver att den individuella studieplanen ska innehålla en beskrivning av
handledningens form och omfattning.!
TLTH kräver att doktoranden ska ha möjlighet till minst 4 timmars handledarsamtal i
månaden. !
TLTH anser att handledningstid och handledningens kvalitet är viktigt för att kunna
avsluta sin forskarutbildning i utsatt tid. !
TLTH kräver att om en handledare uppvisar särskilt låg examinationsfrekvens skall
orsakerna till detta undersökas och åtgärder vidtas för att förhindra det i framtiden. !
TLTH kräver att det skall finnas en handlingsplan vid fakulteten för att förebygga och
hantera konflikter mellan handledare och doktorand.!
TLTH kräver att det på fakultetsnivå ska finnas rutiner för handledarbyte.!
TLTH anser att det bör vara meriterande att vara en god handledare.!

!

6.2 Akademisk miljö!
En bra forskarutbildning är beroende av en god akademisk miljö där doktoranden vistas.
Regelbundna seminarier på avdelnings- eller institutionsnivå fyller en viktig funktion både i
vetenskapligt och socialt hänseende för doktoranden. Vid seminariet ges doktoranden
möjlighet att träna sig i att lägga fram egna resultat såväl som att sätta sig in i andras resultat.!

!

Doktorander måste också ges reella möjligheter i form av tid och resurser till kontakter
utanför institutionen, både på nationell och på internationell nivå. Ett välutvecklat utbyte är

viktigt för att få perspektiv på den egna forskningen och för att få nya influenser.
Internationella kontakter är också nödvändiga för att svensk forskning ska kunna utvärderas
och utvecklas i nivå med den främsta forskningen i världen. Detta kan ske genom
publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter samt deltagande med bidrag vid
internationella konferenser, kongresser, symposier, workshops et.c.!

!

-

-

!

TLTH anser att regelbunden seminarieverksamhet bör utgöra en integrerad del av
forskarutbildningen.!
TLTH kräver att deltagande i nationella och internationella konferenser ska vara en
obligatorisk del i forskarutbildningen.!
TLTH anser att LTH bör uppmuntra till och ställa medel till förfogande till resor och
konferensavgifter eller liknande samt vistelser vid andra universitet inom ramen för
forskarutbildningen.!
TLTH anser att LTH bör ha en förteckning över de resurser som finns för de som
söker finansiering för resor och vistelser vid andra universitet inom ramen för
forskarutbildningen.!

6.3 Rätten till idéer!
Det är viktigt att rätten till idéer är tydlig för både handledare och doktorand för att skapa en
trygg arbetsmiljö. Enligt universitetets etiska riktlinjer ska forskningsresultat vara öppna och
inte hemlighållas. Utbyte av tankar och tankegångar är en nödvändighet för utveckling och
det är viktigt att så kan ske utan oro för att dessa tas över av andra utan erkännande. Oro och
osäkerhet kring rätten till idéer ökar pressen på de inblandade och stör därmed
forskningsarbetet.!

!

Rätten till en idé vållar ibland konflikter mellan doktorand och handledare. Frågan om vem
som är upphovsman eller uppfinnare är inte alltid helt självklar. Likaså är det inte självklart
vem som äger forskningsresultaten, vilket kan bli ett problem vid externfinansierad
forskning där näringslivet är involverat.!

!

-

!

TLTH anser att LTH bör ha tydliga riktlinjer kring hur rätten till idéer ska hanteras.!
TLTH anser att avtal om äganderätten till forskningsresultat ska upprättas vid
forskning finansierad av näringslivet.!
TLTH kräver att det i den individuella studieplanen tydligt bör framgå hur man
tänker hantera rätten till idéer om man misstänker att forskningen kan leda till
patent.!

6.4 Arbetsmiljö!
En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktig för doktorandens välbefinnande och
förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.!

!

Arbetsmiljölagen gäller både anställda och studenter, den säger i 2 kap 1§ att arbetsmiljön
ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska
utvecklingen i samhället. !

!

Doktorandens arbetssituation karakteriseras av att man är student, men i de flesta fall även
anställd. Att vara anställd innebär såväl särskilda krav som särskilda rättigheter. Det
förekommer att doktorander inte ses som fullvärdiga anställda, bland annat vad gäller rätt
till medarbetarsamtal. !

!
!

-

-

-

!

TLTH anser att en tillfredsställande arbetsmiljö för doktorander vid LTH måste
innefatta en egen arbetsplats med dator samt den tekniska utrustning, inklusive
programvara, som krävs för att forskningsarbetet ska kunna genomföras.!
TLTH anser att det är viktigt att det är tydligt vilka regelverk som gäller för
doktorander, både i egenskap av studenter och i egenskap av anställda i de fall de är
det.!
TLTH anser att anställda doktorander i alla sammanhang ska betraktas som
fullvärdiga anställda.!

6.5 Jämställdhet och mångfald!
Den akademiska miljön vid Lunds universitet och framför allt LTH är dominerad av män
från främst Sverige och Europa som har akademisk familjebakgrund. Det innebär att en viss
typ av kultur och värderingar i hög grad avgör och bekräftar vad som är intressant
forskning, kriterier för vetenskaplighet, värdefulla meriter et.c. Konsekvensen av detta kan
bli att personer från minoritetsgrupper kan ha svårt att finna sig till rätta och hävda sig i den
rådande akademiska traditionen.!

!

Högskolan har som en av samhällets största och mest inflytelserika institutioner ett särskilt
ansvar för jämställdhet och mångfald. Högskolan bör vara en manifestation av den
jämställdhet i bland annat intellektuella, ekonomiska och sociala avseenden som måste vara
målet för samhället i stort. Högskolan har genom sin internationella prägel en naturlig roll
att vara en förebild vad gäller mångfald.!

!

Enligt Diskrimineringslagen 3 kap måste Lunds universitet bedriva ett målinriktat arbete för
att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning. Vidare ska universitetet vart tredje år upprätta en
jämställdhetsplan där detta arbete beskrivs och tidigare plan följs upp. Likaså ska en
handlingsplan för jämställda löner upprättas vart tredje år. Lagen kräver också att
universitetet varje år upprättar en likabehandlingsplan som beskriver universitetets arbete
med att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och de som söker till utbildning
vid universitetet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning.!

!

LTH är en internationaliserad fakultet och antar därför en relativt hög andel doktorander
som inte förstår svenska. Det är viktigt att dessa doktorander får möjlighet till och
uppmuntras till att lära sig svenska, samtidigt måste universitetet respektera att detta kan
vara mycket svårt och kan ta lång tid. Därför är det nödvändigt att kommunikation sker
både på svenska och på engelska.!

!

För doktorander som kommer från länder utanför EU kan administrationen som krävs för att
få vistas i Sverige vara betungande och svår att navigera sig igenom. Det är viktigt att LTH
kan ge stöd till dessa doktorander för att göra det ett attraktivt alternativ att göra sin
forskarutbildning vid LTH.!

!

-

-

-

-

!

TLTH kräver att LTH på fakultets- och institutionsnivå ska arbeta aktivt för att man
oavsett kön, etnisk eller social bakgrund ska ha lika möjligheter till forskarutbildning.
Arbetet ska ske i enlighet med Lunds universitets jämställdhetsplan.!
TLTH kräver att LTH på fakultets- och institutionsnivå aktivt ska arbeta för att
motverka all slags diskriminering.!
TLTH kräver att Lunds universitet i sin jämställdhetsplan ska redovisa hur
trakasserier och diskrimineringsärenden ska hanteras och förebyggas.!
TLTH anser att då det förekommer sökanden av båda könen till en tjänst vid LTH bör
synpunkter kring vem som ska anställas inhämtas från personer av båda könen.!
TLTH kräver att LTH på fakultets- och institutionsnivå motarbetar könsmässig
lönediskriminering.!
TLTH anser att prefekter, lärare, handledare och ledamöter i fakultetens olika
beslutande organ ska beredas möjlighet till utbildning i likabehandlings- och
jämställdhetsfrågor där berörd lagstiftning behandlas.!
TLTH anser att det bör finnas möjlighet att i forskarutbildningen läsa kurser inom
genusvetenskap, eftersom en ökad kunskap i genusfrågor kan få positiva effekter för
grund- och forskarutbildningen såväl som för forskningen.!
TLTH kräver att det ska finnas ett bra utbud av kurser för doktorander som vill lära
sig svenska.!
TLTH anser att icke-svensktalande doktorander bör få tid inom sin
institutionstjänstgöring för att lära sig svenska.!
TLTH kräver att all viktig information som rör forskarutbildningen ska göras
tillgänglig både på svenska och på engelska. !
TLTH anser att personalmöten kan hållas på svenska, men att anteckningar på
engelska ska skickas ut.!
TLTH anser att seminarier bör hållas på engelska.!
TLTH kräver att LTH ska kunna ge eller kunna hänvisa till någon som kan ge stöd i
frågor som rör den administration som krävs för att studenter från utlandet ska
kunna vistas i Sverige och genomföra sin forskarutbildning här. !

6.6 Karriärvägledning!

Arbetsmarknaden för disputerade är ganska liten och mycket diversifierad, därför är den
svår att överblicka för de som funderar på att gå och för de som går en forskarutbildning.
Samtidigt är det viktigt för de som funderar på att söka till forskarutbildningen att få en bild
av arbetsmarknaden för att kunna göra en bedömning om forskarutbildning är ett attraktivt
alternativ. För de som går forskarutbildningen är det viktigt att få en bild av den framtida
arbetsmarknaden för att ha en möjlighet att orientera sin utbildning efter det och för att när
man disputerar kunna hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens.!

!

-

-

!

-

TLTH anser att det ska finnas information om arbetsmarknaden för disputerade inom
respektive ämne som är tillgänglig för de som söker information om
forskarutbildning inom ämnet.!
TLTH kräver att institutionen tillhandahåller karriärvägledning för doktorander, till
exempel genom samtal mellan handledare och doktorand. Detta ska ges under hela
studietiden och inte bara mot slutet.!
TLTH anser att LTH bör stötta mentorsprogram för doktorander.!

!
7 Organisation av forskarutbildningen!
7.1 Finansiering av forskarutbildningen!
Doktorander kan finansiera sin forskarutbildning på flera olika sätt. Vid LTH är det
vanligaste att man har en doktorandanställning, men det förekommer också att man får
finansiering via stipendier, via en anställning vid ett företag (industridoktorand) eller via en
annan anställning vid högskolan.!

!

Högskoleförordningen 5 kap reglerar vad som gäller för doktorandanställningar. En
anställning som doktorand ska vara en heltidsanställning om inte doktoranden begär något
annat. Doktorandanställningen får lägst vara 50% av heltid.!

!

Finansiering via stipendier är relativt vanligt inom LTH, men förekomsten varierar kraftigt
mellan olika ämnen. Finansiering via stipendier ger ofta väsentligt lägre inkomst än
finansiering via doktorandanställning. Miniminivån ersättning via stipendiefinansiering är
28% av prisbasbeloppet enligt Lunds universitets föreskrifter för forskarutbildning. Det är
värt att notera att detta är väsentligt högre än studiemedlet för grundutbildning.!

!

Skillnaderna i inkomst mellan anställda och stipendiater kan skapa spänningar mellan
doktorander. Samtidigt måste man betänka att för stipendiaten är en forskarutbildning med
stipendiefinansiering ett attraktivt alternativ, samtidigt som en doktorandanställning inte är
aktuell. Stipendier är inte pensionsgrundande, men universitetet är skyldiga att täcka en
försäkring för stipendiater som täcker sjukpenning och föräldraledighet.!

!

Lunds universitet inrättar inte egna stipendier, vilket innebär att det inte är möjligt att på
detta sätt ge tilläggsfinansiering för att öka inkomsten för stipendiater. Däremot är det
möjligt att ge stipendiater en deltidsanställning om uppgifterna i denna är skild från de som
är finansieras av stipendiet. Detta innebär t.ex. att man inom ramen för anställningen kan
undervisa eller arbeta med administration. Det måste dock betänkas att en sådan anställning
innebär att stipendiaten måste arbeta mer än heltid, eftersom stipendiet i sig innebär ett
heltidsarbete.!

!

-

TLTH kräver att det vid antagning en av doktorand ska finnas en finansieringsplan
som täcker hela studietiden.!
TLTH kräver att det för alla antagna doktorander ska finnas finansiering för den
utrustning som krävs för forskningsprojektet.!
TLTH kräver att vid antagning med stipendiefinansiering måste institutionen
garantera att miniminivån på ersättning uppfylls under hela studietiden.!
TLTH kräver att doktoranden ska ha rätt till förlängning av doktorandtjänst med
motsvarande tid vid sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret,
förtroendeuppdrag inom fackförbund eller studentfackliga uppdrag inom någon
studentorganisation.!

!

7.2 Rekrytering och antagning till forskarutbildningen!
LTH måste erbjuda en konkurrenskraftig utbildning under attraktiva förhållanden och
därmed skapa förutsättningar för en lyckad rekrytering till forskarutbildningen. Många som
rekryteras till forskarutbildningen har gjort sitt examensarbete på institutionen, vilket kan
vara positivt för både sökanden och institution. Detta kan tyvärr också leda till en
inskränkning i underlaget som kan leda till att det inte alltid är de bäst lämpade studenterna
som rekryteras. En sådan bristfällig rekrytering lämnar även utrymme för godtycke vid
antagningen och det motverkar den akademiska rörligheten. !

!

För att underlätta rekryteringen ska reglerna för antagning och urval vara klara och rättvisa.
Antagningsprocessen skall vara öppen så att de sökande får god inblick i hur antagningen
görs. Högskolorna ska tillhandahålla information för studenter om hur antagning till
forskarutbildning går till. Studentrepresentanter ska finnas med i beredning av ärenden som
gäller doktorandanställningar enligt Lunds universitets föreskrifter för forskarutbildning.!

!

Likaså är det viktigt att det finns lättillgänglig information om vad forskarutbildning vid
LTH innebär och hur forskarutbildningen går till inom respektive forskarutbildningsämne.
Forskarutbildningen måste ha en tydlig plats i LTH:s utåtriktade kommunikation, t.ex. på
hemsidor, för att kunna få fler externa sökande.!

!

Högskoleförordningen 7 kap 41 § säger att grunden för urvalet bland behöriga sökande till
forskarutbildningen ska vara förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. !

!

-

!

TLTH kräver att antagningsprocessen ska vara öppen med tydliga behörighetskrav
och urvalsgrunder. !
TLTH kräver att samtliga ansökningar ska behandlas likvärdigt utan särbehandling,
så att ingen missgynnas på grund av kön, social eller etnisk bakgrund. !
TLTH kräver att alla utlysningar av doktorandtjänster ska vara på engelska.!
TLTH anser att institutionerna ska arbeta aktivt för att rekrytera en större andel
doktorander externt.!
TLTH kräver att doktorandrepresentanter ska finnas med vid intervjuer för antagning
till forskarutbildning.!

7.3 Kvalitet och granskning av forskarutbildningen!
En förutsättning för en bra forskarutbildning är att det drivs ett systematiskt kvalitetsarbete.
Nationella och universitetsövergripande utvärderingar spelar en viktig roll för att belysa
problem, men ger ofta en grov problembeskrivning som är svår att tolka och angripa. Därför
är det viktigt att LTH självt gör analyser av forskarutbildningen. !

!

Enkätundersökningar till berörda och nyckeltal är viktiga för att få en representativ bild av
hur forskarutbildningen upplevs och kan nyansera problembilden från andra
undersökningar. Undersökningar som utförs genom fakultetens administrativa organ har

även de en roll att nyansera andra undersökningar och ge en kompletterande bild, men har
en ännu viktigare roll i att driva på kvalitetsarbetet. !

!

-

!

TLTH kräver att LTH regelbundet ska upprätta en strategisk plan som sätter upp mål
och styr inriktningen på kvalitetsarbetet.!
TLTH kräver att LTH regelbundet gör enkätundersökningar med doktorander,
handledare och alumner.!
TLTH kräver att LTH driver ett systematiskt kvalitetsarbete på fakultetsnivå och
institutionsnivå med regelbundna uppföljningar, t.ex. i form av årsrapporter.!
TLTH kräver att doktorandrepresentanter ska involveras i kvalitetsarbetet på alla
nivåer.!
TLTH anser att LTH bör se till att det görs kursvärderingar av
forskarutbildningskurser.!
TLTH anser att handledningen ska utvärderas genom enkäter till eller intervjuer med
doktorander som just avslutat sin utbildning, inklusive de som hoppat av. !

7.4 Examina!
7.4.1 Licentiatexamen!
Hur många som tar licentiatexamen på väg mot doktorsexamen varierar kraftigt från ämne
till ämne. Många doktorander kan känna en press att ta ut licentiatexamen från handledare
och institution, men detta kan inte vara något krav för att få fortsätta eller för att senare få ut
doktorsexamen. Dock är det ofta nyttigt att presentera sin forskning på institutionen ungefär
halvvägs in i doktorandtiden, även om man väljer att inte ta ut en licentiatexamen.!

!

-

TLTH kräver att det inte ska finnas några informella krav på doktorander att ta ut
licentiatexamen på väg mot doktorsexamen.!
TLTH anser att doktorander som inte tar ut licentiatexamen bör hålla ett
halvtidsseminarium på institutionen.!

!

7.4.2 Doktorsexamen!
Avhandlingsarbetet examineras av en betygsnämnd vid doktorandens disputation.
Avhandlingen granskas av en opponent tillsammans med betygsnämnden. För att säkerställa
avhandlingens kvalitet är det viktigt att granskningen är extern och inte jävig, samtidigt som
betygsnämnd och opponent behöver ha tillräcklig områdeskunskap för att kunna bedöma
innehållet. !

!

Att avhandlingar underkänns är mycket sällsynt, vilket innebär att doktoranden räknar med
att bli godkänd. Därför är det ytterst viktigt att doktoranden i god tid blir informerad om
medlemmar i betygsnämnden misstänker att avhandlingsarbetet kommer att bli underkänt.!

!

Om formella fel begåtts under prövningen, till exempel om någon eller flera i nämnden varit
jäviga eller om disputationen annars inte genomförts i enlighet med reglerna, så kan
doktoranden begära en rättsprövning av dessa frågor i förvaltningsdomstol.!

!

-

TLTH kräver att betygsnämndens sammansättning ska säkerställa en extern
granskning och att medlemmarna inte får vara jäviga.!
TLTH kräver att betygsnämnd och opponent minst tre veckor i förväg måste meddela
handledare och doktorand om avhandlingen brister i kvalitet i så pass hög grad att
den riskerar att bli underkänd under disputationen.!
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Bakgrund
I dagsläget finns det en etablerad kontaktyta mellan sektionernas studieråd och
teknologkårens utbildningsutskott via kårens Studierådsordförandekollegiet. Dock är dessa
kollegiernas möten väldigt övergripande och informationstunga vilket innebär att det ges
väldigt lite utrymme att ta tag i problematik samt akuta ärenden. Det finns dessutom väldigt
många ärenden och handlingar som berör programmen, nämnderna eller institutionerna
olika mycket.
Teknologkårens Utbildningsutskott (UtbU) kommer i läsperiod 4 att lansera och bedriva
studeranderepresentantskollegier. Syftet med kollegierna är att rätt information når rätt
personer (studeranderepresentanter i beslutande och beredande organ) vid rätt tidpunkt.
Dock är sammansättningen av dessa kollegier inte trivial. Kollegierna kommer att utöka
studeranderepresentanternas ansvar och arbete. För att motivera och hjälpa de i denna
övergångsprocess, denna strukturering, behöver UtbU bedriva två (2) utbildningar för
studeranderepresentanterna. För att dessutom inte låta konceptet med kollegierna dö ut,
avser UtbU att sammankalla och leda de inledande mötena. 5 olika kollegier innebär 5 unika
tillfällen.
Vid samtliga utbildningar och kollegiemöten vill UtbU servera god mat. Detta för att ge
intrycket av att Teknologkåren bryr sig om sina studeranderepresentanter samt att de inte
åläggs mer arbete utan att få något tillbaka. Dock finns det inte pengar i UtbU:s budget för
detta.
Varje kollegie består av ungefär 12 stycken studenter. För 5 stycken kollegiemöten blir det 60
stycken portioner mat. Till utbildningarna räknar UtbU med ungefär 100 stycken närvarande.
Den totala andelen portioner som UtbU avser servera blir 160 stycken. UtbU har som avsikt
att servera god mat för en kostnad av ungefär 25 kronor per person. Detta blir en
totalkostnad på 4000 kronor.
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Förslag
Vi yrkar på
att
ur funktionärsfonden avsätta 4 000 kronor till inköp av mat till
studeranderepresentantskollegier med tillhörande utbildningar.

I tjänsten,

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
vkou@tlth.se
046 – 540 89 23
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