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Åtgärdsplan för Lophtet
Rapport till FM2 2015
Rapporten framtagen av Linus Hammarlund, Christian Hernvall, Elin Nordahl, Erik Alstersjö, Nina Castor,
Gustav Seemann och Linn Svärd
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Sammanfattning
Arbetsgruppen har definierat tre olika 
användningsområden 
för Lophtet och rekommenderar
följande prioriteringsordning mellan dem:
1. Festlokal
2. Facilitetsloka
l
3. Stämningsfull lokal
Lophtets läge och funktion gör att det är i första hand en oersättlig lokal för festverksamhet
och i andra hand en facilitetslokal. Vårt underlag pekar på att de som använder Lophtet vill att
lokalen ska fortsätta utvecklas åt det hållet för att erbjuda ännu större och bättre möjligheter.
Att lägga mycket vikt vid att få en stämningsfull lokal är inte oviktigt, men det finns andra
lokaler som erbjuder detta redan, exempelvis Cornelis, vilket gör att detta
användningsområde prioriteras under de övriga.
Arbetsgruppen har dessutom definierat ett antal 
förbättringsområden
. Varje
förbättringsområde gynnar något/några av de tre användningsområdena. Utifrån
prioriteringslistan ovan har vi tagit fram följande prioriteringsordning mellan
förbättringsområdena:
1. Kök
. Det är en vital del av den största verksamheten idag, men spelar också en
avgörande roll för samtliga av de framtida användningsområdenas framgångar.

2. Byggnadsmässiga renoveringar
. Den dåliga ventilationen och uppvärmningen har
länge varit frågor som varit aktuella. Dessutom är det oerhört viktigt att säkerställa
byggnadens kvalité, funktion och säkerhet, framförallt i samband med andra
investeringar.
3. Allmäna ytor
. Det behövs en allmän renovering av gemensamma utrymmen för att
Lophtet ska vara en inbjudande och trevlig lokal.
4. Förvaring
. Förvaringsproblemet innebär att många möjligheter försvinner. Framförallt
för att nuvarande möblemang tar upp en stor del av lokalen.
5. DJbås. 
En utvecklng av detta efterfrågas av många hyresgäster.
6. Uteplats. 
Stora möjligheter finns om man tittar på uteplatsen.
7. Möblemang. 
Möblemanget fungerar i nuläget men bör ses över.
Sammanfattningsvis kan arbetsgruppen säga att Lophtet är i stort behov av renovering på
flera håll. Det är ett bra tillfälle att göra detta nu i och med att Akademiska Hus inte har några
planer på marken på minst 1520 år vilket innebär att en investering är meningsfull och väl
värd. Det finns underlag för att göra de förbättringar som krävs för att lösa den problematik
som är i vägen för dagens och framtidens användningsområden.

Bakgrund till rapporten
Bakgrunden till att vi nu ser över vad vi kan göra med Lophtet är att Alexandra Schönbeck
(Pedell 20.0) och Björn Hansson (KO 13/14) träffade Tomas Ringdahl, regiondirektör
Akademiska Hus region Syd, i februari 2014. De hade då inga planer för ombyggnad i
dagsläget och sade att de inte kommer ha några för marken som Lophtet står på under de
kommande 1520 åren. Enligt arrendeavtalet finns en uppsägningstid på 2 år. Därför är det nu
aktuellt att se vad vi kan göra för typ av upprustning.
Det här dokumentet beskriver vilka användingsområden det finns för Lophtet de kommande
åren och vilka olika förbättringsområden vi ser. Beroende på omfattningen av en upprustning
kan det bli aktuellt att endast rusta upp och förbättra vissa av dessa områden.
En workshop hölls på Lophtet, om Lophtet, den 10/11 2014, dit fullmäktige, styrelsen,
sektionsstyrelser, heltidare, superintendenter, aktUkollegiet, sexkollegiet, IKK och andra
intresserade bjöds in för att diskutera Lophtets nuvarande och framtida användningsområden
samt visualisera Lophtets framtid. Denna åtgärdsplan bygger till stor del på den input som
kom fram där.
Rapporten är också en del av verksamhetsplanen för 2014/2015.

Lophtets nuvarande skick
Här beskrivs kortfattat hur Lophtet mår byggnadsmässigt. Vad som behöver renoveras,
eventuella risker i nutid och framtid, samt vad som bör betänkas vid eventuell renovering.

Elbesiktning
Tobias Thulin, på Thulins Elektriska AB i Lund, kontaktades för att utföra en besiktning av
Lophtet. Tobias besökte Lophtet 4/12 2014 för inspektion inför besiktningen, tillsammans med
Pedell Christian Hernvall. Det framkom att Lophtets elsystem och eldragningar inte behöver
en noggrannare besiktning, utan att det endast vore bortslösade pengar. Det enda som
behöver göras är enkla finputsningar som att sätta sladdar ordentligt i kanaler, montera kåpor
på vissa kontakter/brytare, etc. Inga andra anmärkningar gjorde och systemet är inte
tillräckligt gammalt för att behöva en total genomgång.

Byggnadsbesiktning
Lophtet besiktigades 31/10 2014 av Peter Hägglund på Eminenta Besiktning & Värdering AB i
Stockholm, med Pedell Christian Hernvall närvarande. Besiktningen utfördes som en
gratistjänst till TLTH. Under besiktningen framkom att huskonstruktionen mår förhållandevis
bra. De områden som fick mest fokus var fuktskador i tillbyggnad, den bristande ventilationen
och energilösningen, samt marklutning. Nedan följer ett par områden som togs upp och bör
betänkas i framtida renovering/renoveringar.
Mark
Marklutning förekommer mot lokalgrunden och ojämnheter i plattsättning gör att
dagvattenbrunnar inte ligger i lågpunkter. Justering av plattsättning och marklutning
rekommenderas för att undvika fuktskador. Detta är ett kostnadseffektivt alternativ, om inget
görs kan detta komma att bidra till betydligt större kostnader då fukt tränger sig in i grunden
vilket ger förödade konsekvenser för lophtet som vi ser det idag.
Grundsulor (ursprungsdelen)
Det föreligger fuktmässiga förutsättningar för mikrobiell tillväxt (mögel och röta) i
golvkonstruktionen. Konstruktionen rekommenderas att bytas ut vid renovering till en
fuktsäker sådan, och i så fall kontrollera skick på vatten och avloppsledningar samt
komplettera med vattenburen golvvärme för att få en bättre energilösning i huset. Detta kan
innebära en stor kostnad dock. För Lophets nuvarande användningsområde innebär den
mikrobiella tillväxten inget direkt problem, utan mer vid användningsområden som
övernattning och/eller konferensmiljö.
Betongplatta (tillbyggnadsdel)
Lukt av mögel och kvarstående vatten på golv i golvvinklar förekom vilket innebär stor risk för
fuktskador i anslutande väggparti/trästomme. Besiktningsmannen menade att
väggkonstruktionen bör friläggas och skadat material bytas ut vid renovering. Golvbeläggning
i kök och bar bör utformas med underliggande tätskikt så att vägganslutningarna skyddas från
fukt. Beroende på omfattning av övrig renovering av kök/bar så kan det vara läge att riva och
bygga upp tillbyggnaden, i samband med detta är det gynnsamt att samtidigt installera
ventilationssystem.
Hängrännor & stuprör

Hängrännor och stuprör saknas på ställen. Behöver kompletteras och riktas.
Ytterväggar (ursprungligsdelen)
Vid utbyte av golv rekommenderas kontroll av väggskivor och isolering i anslutning mot golv.
Ytterväggar (tillbyggnadsdel)
Risk för fukt i tillbyggnadens nederkant (se betongplatta ovan) och fuktbildning i tak och
väggvinklar i torkrum. Torkrummet bör kompletteras med ett mindre avfuktningsaggregat för
att bli av med fukten som uppstår av den disk som ställs in.
Fasader
Fasaden ligger väldigt nära mark vid tillbyggnaden, vilket resulterat i rötskador.
Fönster & dörrar
Genomgripande underhåll behövs avseende målning, kittning, tätning och beslagning på
fönster och dörrar. Nuvarande englasfönster medför dålig energiprestanda.
Tak
Vid framtida omläggning av papp på taken så kan det övervägas att bygga om taket för bättre
fall (lutning) och samtidigt installera ventilationskanaler.
Toaletter
Bristande ventilation och livslängden på tätskikten kan ha passerats, vilket betyder att nytt
golv och kakel kan behöva läggas om för att undvika fuktskador.
Ventilation
Inomhusventilationen uppfyller inte dagens normer med den verksamhet som bedrivs, varför
det rekommenderas att projektera och installera ny mekanisk ventilation. Med avseende på
energieffektivisering, rekommenderades en mekanisk till och frånluftsventilation med
värmeåtervinning. Innan detta görs måste radonmätning göras, till följd av att en felaktig
ventilationslösning kan påverka radonvärden negativt.
Vatten & avlopp
Installationernas tekniska livslängd är uppnåd. Byte bör undersökas i samband med andra
renoveringar.
Uppvärmning
Uppvärmningssättet som används nu, direktverkande elradiatorer, är inte energieffektivt.
Enklaste förbättringen är installation av 1 eller 2 luft/luftvärmepumpar, och alternativt, eller
som en komplettering, (vid renovering av golv) att uppvärmningen i ursprungliga delen ersätts
med vattenburen golvvärme med värmekälla från en värmepump.
Elinstallationer
Elbesiktning rekommenderas, eftersom en del lösa/trasiga eluttag noterades. Se ovan för
utlåtande från elektriker vid senare inspektion.

Användningsområden
I samband med en eventuell upprustning har det varit intressant att titta på både vad vi
använder Lophtet till idag och vilka potentiella användningsområden det finns för lokalen i
framtiden. Under workshop:en försökte vi få fram så många olika tankar som möjligt, t.ex. om
vad sektionerna själva använder lokalen till, vad TLTH centralt använder lokalen till, om det
finns några evenemang där man saknar lokal i dagsläget och om det finns evenemang som
hade varit bättre lämpade att hålla någon annanstans än där de hålls i dagsläget.
Efter detta sammanställde vi i arbetsgruppen de förslag vi fått in. Många av förslagen låg nära
varandra och vi urskiljde tre olika huvudområden. Att begränsa sig till att jobba med färre
användningsområden gör det lättare att senare ta ställning till var de olika
förbättringsområdena kommer till nytta. De tre anvädningsområdena är dessutom
rangordnade efter vilket område som är mest prioriterat. Ordningen bestämdes utifrån hur ofta
områden kom upp under workshop:en och vår uppfattning om hur diskussionen gick.
De tre områden vi urskiljt är
1. Festlokal
Det här är det största användningsområdet idag. Det innefattar bl.a. sittningar,
eftersläpp och “dräggfester”.
2. Facilitetslokal
Det framkom att Lophtet ofta lånades/hyrdes ut i samband med kringaktiviteter. Det är
ett område som kan utvecklas vidare för att underlätta för de som vill hyra Lophtet.
Med kringaktiviteter menas t.ex. att i samband med utomhuslekar låna el och toaletter,
låna köket för att laga mat för evenemang som hålls någon annanstans, att användas
som övernattningslokal, etc.
3. Stämningsfull lokal
Detta är ett område som bl.a. omfattar konferenser, pubar, replokal, liveband och
bröllop. Den typ av evenemang där man vill satsa mer på stämningen och
inredningen, där det gärna får vara lite finare, renare och genomtänkt.

Förbättringsområden
Från workshop:en och interna diskussioner var det en del förbättringsområden som hamnade
i fokus. Dessa förbättringsområden är mer specifika delar eller funktioner av Lophtet som
behöver renoveras, göras om, eller på annat sätt jobbas på. Varje förbättringsområde gynnar
ett eller flera användningsområden, så beroende på vilket användningsområde man vill
fokusera på, så finns det en del förbättringsområden som gör mer eller mindre för att uppnå
detta.

Allmänna ytor: “Ytor där besökare hänger”
Det finns ett behov av en allmän uppfräschning av de gemensamma ytorna, t.ex. balsalen,
övervåningarna och bardelen. Det rör sig om t.ex. belysning, målning, sladdragning och

insläppsmöjligheterna. Mycket av det är egentligen rutinarbete även om det finns nya idéer
om vad man kan göra.
Att förbättra det här området gynnar 
stämningsfull loka
l bäst, följt av 
festlokal
. För det
sistnämnda rör det sig mer om ett rutinarbete och att hitta fiffiga lösningar på småproblem.
För det förstnämnda behöver man lägga större fokus vid ljussättning och själva inredningen.
Det är en utmaning att kombinera en lokal som tål ordentligt fest med en ljus och mysig lokal.

Möblemang
Möblemanget som finns idag uppfattas som stort och klumpigt men också som väldigt robust.
Då just robust är en viktig del i sättet som Lophtet används idag har många påpekat att fokus
kanske bör ligga på att förvara möblemanget på ett bättre sätt än i dagsläget. Det är också
relevant att titta på att införskaffa nya möbler alternativt piffa upp de som finns i dagsläget. Att
se över möblemanget gynnar olika användningsområden beroende på vart man vill att fokus
ska ligga. Kraftiga robusta bänkar är fördelaktigt för en festlokal. Barstolar och och en
soffgrupp kan öppna upp mer för pubmiljöer eller konferenser.

Förvaring
En bättre garderobslösning efterfrågas av hyresgästerna. Dagens lösning med en stång på
ena loftet är inte optimal. Om en garderob skall ordnas önskas det att denna lösning är
ordentligt genomtänkt och genomförd. En ordentlig garderobslösning skulle framförallt gynna
Lophtet som 
festlokal
, eftersom det då är lättare att ha en överblick över inhängda saker.
Sättet som förvaringen av städmaterial sker i dagsläget är inte det smidigaste. Att
städmaterial finns tillgängligt är viktigt för all form av uthyrning. Det är annars svårt att ställa
krav på hyresgästen att städa ordentligt. Se mer under rubriken “kök”.
Möblemanget som finns just nu förvaras i ena ändan av lokalen. Hyresgäster efterfrågar
något slags möbelförråd för att möblerna inte skall skrymma delar av festlokalen.
Förvaring för jobbare. Det efterfrågas mer naturliga förvaringsytor/skåp för jobbare under
uthyrningar. Jobbare skall kunna känna att deras saker finns i tryggt förvar under hela
tillställningen.
En annan möjlighet som efterfrågas är att kunna förvara dryck i kylar under bardisken, samt
kunna sätta upp prislistor och serveringstillstånd smidigt vid bardisken. Utrymmet under
bardisken är i nuläget outnyttjat, vilket betyder att det finns stort utrymme för bra
förvaringslösningar.

DJ-bås
Det finns ett välutrustat DJbås med många funktioner och en nära kontakt till publikhavet.
Problemet är att det är få personer på sektionerna som vet hur sakerna fungerar och många
fester använder plugandplay systemet med en mobil i köket. Ett annat problem är att

förvaringsutrymme och administrationsdel (inbrottslarm, brandlarm, mätare, huvudproppskåp,
etc.) ligger i anslutning till DJbåset för närvarande. Detta är ingenting som hyresgäster ska
ha tillgång till, så utrymmen behöver separeras. Det är tråkigt att sakerna inte kommer till
bättre användning.
För att förbättra DJbåset behöver man tänka närmre kring hur man gör det mer lättanvänt för
gemene hyresgäst. På kårhuset, där vi har platsansvariga, finns utrymme för mer avancerad
teknik, något som kanske inte behövs i samma utsträckning på Lophtet. I övrigt upplevs ljus
och ljud som välfungerande. Detta är ett förbättrningområde som gynnar 
festlokal
.

Kök
Köket upplevs av hyresgäster som oberäkneligt i och med att utrustning, så som exempelvis
kyl, ugn och diskmaskin, ofta är ur funktion. För tillfället så fungerar ugnarna väldigt dåligt och
kylen kommer ge upp när som helst (enligt reparatör som lagade den i slutet av nollningen
HT14). Hyresgäster upplever att man ej kan räkna med att köksgeråd finns, varför det skulle
kunna vara relevant att föra lista på vad som faktiskt finns samt hålla bättre ordning i skåp och
lådor.
Städdelen i köket upplevs som dåligt placerad och planerad. Det borde utredas var i lokalen
städdelen skall finnas samt fundera på hur den kan planeras för att vara mer tillgänglig och
användbar.
Ett välplanerat och välfungerande kök kommer troligtvis leda till fler uthyrningar. Köket får
anses vara en prioriterad del för all nu förekommande verksamhet på Lophtet, men framför
allt då det används som 
facilitetslokal 
samt 
stämningsfull lokal.

Uteplats
Området utanför Lophtet, där vi främst tittat på den stenbelagda ytan, är i dagsläget ganska
outnyttjad. Det är endast ett stort, tomt område. Saker som skulle kunna göras är t.ex. ett
tralldäck för uteservering, fasta grillar, cykelställ, utomhusmöblemang, permanent
partytältslösning och stängsel för uthyrning.
Att förbättra utomhusmiljön gynnar framförallt festverksamheten, viss pubverksamhet och
specifika utomhusevenemang. Idag lånas ofta t.ex. partytält med värmeelement, staket och
grillar från kåren. Att fixa till uteplatsen kommer därför underlätta mycket logistikarbete. Det är
således ett priorerat förbättringsområde för framförallt 
festlokal 
och till viss del 
stämningsfull
lokal
. Värt att nämna är att det här är mer viktigt under sommarhalvåret.
En notis är att sophanteringen kan förbättras och kommer att gynna samtliga
användningsområden.

Byggnadsmässiga renoveringar
Som det framkom i besiktningen så behöver en del delar ses över på Lophtet för att
säkerställa husets funktion och säkerhet för hyresgäster. Det är en hel del småsaker som
behöver fixas till. Mest fokus ligger på att få fram en fungerande ventilationslösning, installera
ett mer effektivt uppvärmningssystem, samt se över väggar och mark vid tillbyggnad för att
undvika fuktskador.

Rapporten framtagen av arbetsgruppen för Lophtets framtid,
Linus Hammarlund, Styrelseledamot
Christian Hernvall, Pedell
Elin Nordahl, Generalsekreterare
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig
Nina Castor, Aktivitetssamordnare Emeritus
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare
Linn Svärd, Styrelseledamot
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K-sektionen har uppdaterats sina stadgar enligt följande
”§12:4 lagts till och en bisats om att ”En Styrelse bestående av medlemmar från en bred spridning av
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Talman 2015
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Stadgar för
Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska
Högskola
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Kapitel 1
Sektionen
§1:1 Namn

Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen
(K-Sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola (TLTH).

§1:2 Syfte

Sektionens syfte är att bland medlemmarna alstra
och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja
deras studier och utbildning, att tillvarata deras
gemensamma intressen, samt vad därmed äger
sammanhang.

§1:3 Skyddshelgon

Sektionens skyddshelgon är Miraculix.

§1:4 Sektionsfärg

Sektionens färg är gul.

§1:5 Sektionssymbol

Sektionens symbol är ett gotiskt K, ( ).
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Kapitel 2
Medlemmar
§2:1 Ordinarie medlemmar

Ordinarie medlem är endast varje, vid
Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet
samt masterprogrammet Food Technology and
Nutrition inskriven, studerande som erlagt fastställd
avgift till TLTH.

§2:1:1 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§2:1:2 Rättigheter

Medlem äger rätt:


Att med en röst deltaga i de val av funktionärer
och representanter som företräder Sektionen.



Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt
vid Sektionsmöte.



Att upptaga ärenden till Sektions- och
Styrelsemöten enligt föreskrivna regler.



Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.



Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.



Att ställa upp som valbar person vid
funktionärs- och representantval inom sektion
och kår.



Att om så önskas uttrycka missnöje kring
Sektionens verksamhet, detta skall i så fall
skriftligen meddelas Revisorerna enligt §3:6.
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§2:2 Hedersmedlemmar

Till Hedersmedlem inom K-Sektionen kan person
som i hög grad har främjat K-Sektionens verksamhet
väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie
Sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna
röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av
Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst
15 medlemmar. Faller förslaget införes varken
förslag eller beslut i protokollet.

§2:2:1 Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens
Stadgar och Reglemente.

§2:2:2 Rättigheter

Hedersmedlem äger rätt:


Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid
Sektionsmöte.



Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.



Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.
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Kapitel 3
Organisation
§3:1 Relation till TLTH

Sektionen är en del av TLTH och följer därför dess
stadgar och reglemete. Samarbete och god kontankt
med TLTH och dess övriga sektioner uppmuntras.

§3:2 Firma

Sektionens firma tecknas av Ordförande,
Skattmästare samt Vice Ordförande. Firman tecknas
av minst två av de tre ovan nämnda personerna i
förening.

§3:3 Myndigheter

Sektionens verksamhet utövas genom:


Sektionsmöte



Funktionärer



Styrelse



Utskott



Inspector



Revisorer



Övriga organ och grupper som Sektionsmötet
eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta.

§3:4 Högsta beslutande myndighet

Sektionsmötet utgör Sektionens högsta
beslutande myndighet.

§3:5 Högsta verkställande myndighet

Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande
myndighet.

§3:6 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är från
den 1 januari till 31 december.

§3:7 Missnöje

Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka
missnöje, skall denne skriftligen meddela Revisorerna
detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra
Sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som
skall vidtagas. Vid sådant Sektionsmöte ledes
förhandlingarna av Revisorerna.
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Kapitel 4
Sektionsmöte
§4:1 Besluts- och Mötesordning
§4:1:1 Rösträtt

Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie
medlemmar.

§4:1:2 Beslutmässighet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 20
stycken.

§4:1:3 Motioner

Varje medlem äger rätt att ta upp ärende på
Sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit
till Sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan
Sektionsmötet för att komma upp på dagordningen.
I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under
tentamensperioder och ferier.

§4:1:4 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer
samt protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14.

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte
§4:2:1 Tidpunkt

Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall två ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte i läsperiod
VT 2 och ett Höstterminsmöte i läsperiod HT 2.

§4:2:2 Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av
Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton
läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till
Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte
hållas, under tentamensperiod eller ferier.
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte
skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan
mötet.

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:


Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.



Resultatdisposition.



Revisorernas berättelse för samma tid.



Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.



Val av delar av Valberedning.
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§4:2:4 Höstterminsmöte

Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:

§4:3 Extra Sektionsmöte



Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.



Val av Styrelse.



Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.



Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.



Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.



Val av Revisorer



Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.

Extra Sektionsmöte skall hållas då antingen:
 Sektionens Styrelse finner så nödvändigt.


Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.



Minst 25 medlemmar hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.

Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att
anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden
mellan två på varandra följande Sektionsmöten vara
minst trettio dagar.
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Kapitel 5
Funktionärer
§5:1 Definition

Med funktionär avses alla personer som har
förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt gällande
Stadgar och Reglemente.

§5:2 Medlemskapskrav

Funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är
skyldig att under sin mandattid vara medlem av
Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan Styrelseeller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav.

§5:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:


Följa gällande Stadgar och Reglemente.



Efter mandattidens slut inlämna förslag till
revidering av Reglementet till Styrelsen.



Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens
bästa.



Att i största möjliga mån närvara vid
Sektionens Sektionsmöte.

§5:4 Mandatperiod

Funktionärernas mandatperiod är från den 1 januari
till 31 december, om ej annat föreskrivs i Stadgar
eller Reglemente.

§5:5 Överlämning

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

§5:6 Val

Funktionär väljs enligt föreskrifterna i kapitel 12.

§5:7 Avsättande

Funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- som
Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot,
Revisor och Inspector kan bara genomföras av
Sektionsmötet. Om funktionären så önskar kan
avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till
Sektionsmöte.

§5:8 Avsägelser

Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av
Styrelse, Revisor och Inspector kan bara behandlas
av Sektionsmötet.
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Kapitel 6
Styrelse
§6:1 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare,
Skattmästare, Vice Ordförande,
Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare,
IKG-Ordförande, Øverphøs samt
Aktivitetsordförande.

§6:2 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ
och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§6:3 Styrelsemöte
§6:3:1 Beslutsmässighet

Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller
Ordförandens röst avgörandet.

§6:3:2 Tidpunkt

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionens
Ordförande samt då Sektionens Revisorer eller
någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska
hållas minst tre gånger per termin. Vid Styrelsemöte
skall protokoll föras.

§6:3:3 Utlysande

Kallelse till Styrelsemöte och föredragningslista skall
senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Styrelsens ledamöter samt Revisorer, Inspector och
TLTH. Kallelsen skall anslås på lämpligt sätt synligt
för medlemmarna.

§6:3:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Styrelsens sammanträde
tillkommer Inspector, Kårordförande,
sektionskontakter från TLTH, Sektionens
medlemmar samt de Styrelsen finner lämpliga.

§6:3:5 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val,
mötesprocedurer samt protokoll återfinns i
Kapitel 12, 13 samt 14.

§6:4 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
 Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens
verksamhet.
 Tillsammans med Sektionens Talman förbereda
och genomföra Sektionsmöten.
 Verkställa och övervaka genomförandet av
Sektionsmötets beslut.
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 Tillse att gällande Stadgar och förordningar för
Sektionen efterlevs.
 Ansvara för Sektionens medel.
 Till Höstterminsmöte framlägga förslag till
rambudget.
 Bereda inkomna förslag, handha Sektionens
korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
 Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar
ta del av.
 I september månad ur varje årskurs välja två
kursutvärderare.
 Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet.
 I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja
dess utveckling.

§6:5 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
som fattats i Styrelsen är solidariskt ansvarig för
detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid
beslut är solidariskt ansvarig om denne inte
reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde.

§6:6 Mandatperiod för IKG-Ordförande IKG-Ordförande har en förlängd mandattid, från
första januari till sista februari året därpå. De två sista
månaderna av mandattiden har avgående IKGOrdförande inget mandat i Styrelsen utöver vanlig
sektionsmedlems rättigheter.
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Kapitel 7
Utskott
§7:1 Definition

Sektionens utskott är följande:
 Allmänna Utskottet, AU
 Idrottsutskottet, IdrU
 Industrikontaktgruppen, IKG
 Informationsutskottet, InfU
 Kommando Gul, KG
 Kulturutskottet, KU
 Källarmästeriet, KM
 Medaljkommittén
 Phøset
 Sexmästeriet, 6M
 Studierådet, SrBK
 Valberedningen

§7:2 Uppgift

Utskotten ansvarar för att driva verksamhet och
tillgodose medlemmarnas intressen inom respektive
verksamhetsområde enligt Reglementets kapitel 3,
samt att verkställa av Styrelsen och Sektionsmötet
ålagda uppgifter. Utskotten bör delta i de kollegier
och forum för erfarenhetsutbyte som finns
tillgängliga.

§7:3 Befogenhet

Inom respektive verksamhetsområde äger utskott
rätt att fatta och verkställa beslut, då Styrelse eller
Sektionsmöte ej annorlunda beslutar.

§7:4 Ansvar

Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin
verksamhet utom Medaljkommittén och
Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet.

§7:5 Sammansättning

Utskotten har av Sektionsmötet utsedda
utskottschefer och ekonomiansvariga. Om utskottet
saknar en funktionärspost med ekonomiskt ansvar
skall en sådan utses inom utskottet. Utskottens
övriga sammansättning beskrivs för respektive
utskott i Reglementet kapitel 3.
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§7:6 Särskilda regler för Studierådet
§7:6:1 Besluts- och mötesordning
§7:6:1:1 Beslutsmässighet

Studierådet är beslutsmässigt om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
fäller Studierådsordförandens röst avgörandet.

§7:6:1:2 Sammanträde

Studierådet sammanträder på kallelse av
Studierådsordförande samt då någon av ledamöterna,
eller Styrelsen så kräver. Sammanträde skall
hållas minst tre gånger per termin. Vid sammanträde
skall protokoll föras. Protokollet skall anslås.

§7:6:1:3 Utlysande av möte

Kallelse till Studierådsmöte och föredragningslista
skall senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Studierådets ledamöter samt Revisorer.
Kallelsen skall anslås på SrBK:s anslagstavla.

§7:6:1:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde
tillkommer Inspector, Vice Kårordförande,
Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet
finner lämpliga.
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Kapitel 8
Inspector
§8:1 Åligganden

Sektionens verksamhet står under överinseende av
en Inspector. Inspector skall ägna uppmärksamhet
åt och stödja Sektionens verksamhet, samt vad
därmed äger sammanhang. Det åligger Inspector att
hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.

§8:2 Arkivlitern

Inspector förvarar arkivlitern i en adiabatisk,
isoterm, isobar, isokor och isograv garderob mellan
två på varandra följande kalibreringar.

§8:3 Rättigheter

Inspector äger rätt:
 Att övervara samtliga Sektionens myndigheters
sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt.
 Att erhålla samtliga handlingar rörande Sektionens
myndigheters sammanträden.
 Att ta del av Sektionens protokoll och övriga
handlingar, samt att i övrigt bli informerad om
Sektionens verksamhet.
 Att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
 Att erhålla anmodan till Sektionens arrangemang.

§8:4 Val

Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte för en
tid av två år. Inspectorn skall väljas ur K-Sektionens
lärarkollegium. Inspectorn kan endast sitta två
mandattider i följd.

§8:5 Vikarierande Inspector

Vid en tids frånvaro kan Sektionsmötet, om det
finner lämpligt, besluta att en vikarierande Inspector
ersätter den ordinarie under dennes frånvaro.
Vikarierande Inspector bör väljas bland de som har
rutin på området, till exempel emeritus, studierektor
eller liknande.
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Kapitel 9
Revision
§9:1 Revisorerna
§9:1:1 Valbarhet

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare,
ha den insikt i ekonomiska förhållanden som
uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor
om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte
revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på
Sektionen.

§9:1:2 Åligganden

Det åligger revisorerna att:
 Granska Sektionens böcker och räkenskaper.
 Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens
protokoll.
 Kontrollera verkställd inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
 Tillse huruvida Sektionens organisation av och
kontroll över bokföringen är tillfredsställande.
 Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet eller
Höstterminsmötet till Styrelsen inlämna
revisionsberättelse.
 Till Terminsmötena inlämna förslag till
erforderliga ändringar av Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§9:1:3 Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
 Närhelst de önskar ta del av Sektionens samtliga
räkenskaper, protokoll och andra handlingar.
 Begära och erhålla upplysningar rörande
verksamhet och förvaltning.
 När de finner det nödvändigt sammankalla
Sektionens myndigheter.

§9:1:4 Mandatperiod

Revisorerna har mandatperioden 1
januari till 30 juni nästkommande år dock revideras
endast det första verksamhetsåret.

§9:2 Extra revision

I händelse av att bokföringsansvarig avgår under
verksamhetsåret skall berörd verksamhet revideras.
Delårsbokslutet skall inlämnas till Revisorerna senast
fjorton dagar efter avgång.

17

Kapitel 10
Stadgarna
§10:1 Definition

Stadgarna utgör grunden för Sektionens
styrdokument och reglerar dess
verksamhet.

§10:2 Tolkning

Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspectorns åsikt
intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken. Vid
avsaknad av Inspector gäller Sektionens Ordförandes
åsikt intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken.

§10:3 Ändring

Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
varav minst ett ska vara ordinarie.

§10:4 Giltighet

Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av
TLTH:s Fullmäktige.
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Kapitel 11
Reglemente
§11:1 Definition

Reglementet är ett tillägg till Sektionens
Stadgar där tillämpningar och övriga
föreskrifter finns.

§11:2 Tolkning

Tolkning av Reglementet görs av Ordföranden i
samråd med Styrelsen och Inspectorn.

§11:3 Ändring

Förslag om ändring av Reglementet behandlas som
en vanlig motion. För ändring krävs minst 2/3
majoritet vid Sektionsmöte.

§11:4 Giltighet

Reglementet är giltigt omedelbart efter protokollet
från Sektionsmötet som fastställde det är justerat.
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Kapitel 12
Val
§12:1 Valbarhet

Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2.

§12:2 Kandidering

Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet
3.12) finns möjlighet till fri motkandidering under
Sektionsmöte fram till tiden för frågans avgörande.

§12:3 Fyllnadsval

Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan
endast väljas av Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga
funktionärer kan förrättas av Styrelsen.

§12:4 Förfarande

Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en
god och bred representation bland sektionens
samtliga medlemmar, främst med avseende på
program och årskurs.
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Kapitel 13
Mötesprocedurer
§13:1 Förhandlingsordning

Som förhandlingsordning skall kapitlet om
förhandsordning i TLTH:s Stadgar gälla, härvid
motsvaras Fullmäktige (FM) av Sektionsmöte och
Kårordföranden av Sektionens Ordförande.

§13:2 Jäv

Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd
för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång
denna kan äga ett ekonomiskt intresse av.
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Kapitel 14
Protokoll
§14:1 Protokoll
§14:1:1 Möte

Protokoll från Sektions- och Styrelsemöten skall
justeras inom tio läsdagar efter respektive möte.
Protokollet skall justeras av mötesordförande samt
två på mötet valda justerare.
Då en ekonomiskt ansvarig person väljs på ett
Sektionsmöte skall förutom namn denna persons
fullständiga personnummer infogas i protokollet.

§14:1:2 Offentliggörande

Protokollen skall sedan de justerats finnas tillgängliga
för Sektionens medlemmar.
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Kapitel 15
Upplösning
§15:1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen
faller ner över våra huvuden.
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PROPOSITION
Lund, 11 February 2015
Jacob Gradén, Ordförande

Proposition angående stadgeuppdatering
Styrelsen har gått igenom föreningens stadga och funnit ett behov av att uppdatera dem. Det är mestadels
redaktionella ändringar för att förtydliga innehållet men även några få nyheter.
Bifogat följer den uppdaterade versionen av föreningens stadga, som innehåller följande ändringar:


Genomgående uppdaterad så att förkortning av föreningens namn används istället för fulla
namnet (från ”Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund” till ”Alumniföreningen vid TLTH”)



Grafiska och textmässiga förändringar för bättre läsbarhet, som inte påverkar stadgarnas
betydelse.



Uppdaterat §2.1 Medlem, så att föreningen har möjlighet att bevilja studenter medlemskap om
de studerat minst två år och har ett speciellt intresse för alumniverksamhet.



Uppdaterat §4.2 Mandatperiod, med följande text: ”Styrelseledamot kan i skrift till styrelsen
begära att entledigas från sin post. Styrelsen skall behandla sådan begäran på nästföljande
styrelsemöte.”



Förtydligat hur val av funktionär hanteras.



Förtydligat §3 Medlemsmöten att beslut fattade av Medlemsmöte skall efterlevas, inte bara
Årsmöte. (Årsmötet hålls i december, men fler medlemsmöten kan hållas under året.)

Styrelsen yrkar

att

stadfästa bifogad stadga.

Styrelsen, genom

JACOB GRADÉN
Ordförande, Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund
ordforande@alumniforeningen.se

Kontakt:
Webb:
Facebook:

styrelsen@alumniforeningen.se
www.alumniforeningen.se
www.fb.com/AlumniforeningenTLTH

Stadgar
Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund

Antagna 2010-12-03
Senast ändrade 2014-11-30
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Stadgar, Alumniföreningen vid Teknologkåren vid LTH

§1 Ändamål
Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund (även ”Alumniföreningen vid TLTH”) är en ideell
förening vars ändamål är att:




verka för ett ökat utbyte mellan studenter, lärare och alumner ute i yrkeslivet
ordna sammankomster för föreningens medlemmar
stödja och informera om alumniverksamhet anordnad av sektionernas alumniföreningar,
LTH och Teknologkåren vid LTH

§2 Medlemskap
§2.1 Medlem
Medlem i Alumniföreningen vid TLTH är den som avlagt medlemsavgift till föreningen och därtill
läst färdigt minst 80% av en utbildning vid LTH eller arbetar vid LTHs institutioner. Studenter med
särskilt intresse för alumniverksamhet eller kontakt med alumner, kan beviljas medlemskap av
styrelsen om de studerat minst två år vid LTH.
§2.2 Hedersledamot
Till hedersledamot i föreningen kan person som gjort betydande insatser inom föreningens
verksamhetsområde väljas. Hedersledamöter utses genom beslut av medlemsmöte med minst 2/3
stöd efter enhälligt förslag från styrelsen.
§2.3 Utträde
Utträde ur föreningen sker om medlemsavgift ej erläggs eller när medlem meddelar styrelsen om
sitt utträde.
§2.4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av medlemsmötet och erläggs årligen.

Senast uppdaterat 2014-11-30

Sida 2 av 6

Stadgar, Alumniföreningen vid Teknologkåren vid LTH

§3 Medlemsmöten
Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är Årsmötet
och Bokslutsmötet. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill.
§3.1 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas företrädesvis i december månad.
Där skall minst följande frågor behandlas:
1. Val av föreningens styrelseposter: Ordförande, Kassör, Sekreterare, Systemansvarig,
Informationsansvarig, Marknadsföringsansvarig samt Aktivitetsansvarig
2. Val av revisorer för kommande verksamhetsår
3. Tillsättande av valberedning
4. Beslut om budget och medlemsavgifter för nästföljande verksamhetsår
5. Övriga frågor som styrelsen förelägger Årsmötet eller frågor som lyfts till styrelsen av minst
tio medlemmar senast 45 dagar före Årsmötet
Årsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna minst 30 dagar
före Årsmötet.
§3.2 Bokslutsmöte
Bokslutsmöte skall hållas under första kvartalet av varje verksamhetsår.
Där skall följande frågor behandlas:


Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år



Revisorernas revisionsberättelse för föregående år



Styrelsens ansvarsfrihet

Bokslutsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna minst 30
dagar före Bokslutsmötet.
§3.3 Beslut
Medlemsmötet beslutar med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver annat. Omröstning vid
medlemsmöte sker öppet, dock ska personval ske med sluten votering eller acklamation. Röstning
genom fullmakt är ej tillåten. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning; i andra fall äger
ordförande utslagsröst.
Beslut på medlemsmöte får endast tas för ärenden upptagna på föredragningslistan.
Föredragningslistan får under sammanträdet endast ändras om samtliga närvarande medlemmar
är eniga därom. Röstberättigad är medlem i föreningen.
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§4 Styrelse
Styrelsen är föreningens verkställande organ.
Det åligger styrelsen att sköta föreningens löpande verksamhet, verkställa Medlemsmötets beslut
samt att förvalta föreningens tillgångar och senast under januari månad avge verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt senast 30 dagar innan Årsmötet föreslå budget inför
kommande verksamhetsår.
§4.1 Sammansättning.
Styrelsen består av Ordförande, Kassör, Sekreterare, Systemansvarig, Informationsansvarig,
Marknadsföringsansvarig samt Aktivitetsansvarig.
Ordföranden ansvarar för att leda och följa upp styrelsens arbete och kalla till styrelsemöten samt
är föreningens ansikte utåt.
Kassören ansvarar
medlemshantering.

för

föreningens

ekonomiska

uppföljning,

bokföring,

bokslut

samt

Sekreterare ansvarar för att föra protokoll vid styrelsens sammanträden, föreningens arkiv samt
kallelse och handlingar till års- och bokslutsmöte.
Systemansvarig ansvarar för driften av föreningens hemsida och andra IT frågor samt för att leda
Systemutskottet.
Informationsansvarig ansvarar för medlemsutskick och nyhetsbrev till föreningens medlemmar
samt att leda Informationsutskottet.
Marknadsföringsansvarig ansvarar för marknadsföring mot potentiella medlemmar samt att leda
Marknadsföringsutskottet.
Aktivitetsansvarig ansvarar för arrangerandet av föreningens aktiviteter samt att leda
Aktivitetsutskottet.
§4.2 Mandatperiod
Samtliga styrelseposter väljs av Årsmötet.
Mandatperioden för styrelsens ledamöter är ett år med möjlighet till omval. Styrelsen skall hålla
minst ett styrelsemöte per halvår eller då ledamot av styrelsen så begär. Styrelsen ansvarar inför
medlemsmötet för sin verksamhet.
Styrelseledamot kan i skrift till styrelsen begära att entledigas från sin post. Styrelsen skall
behandla sådan begäran på nästföljande styrelsemöte.
§4.3 Styrelsens arbete
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet och öppen votering om inte stadgarna föreskriver
annat eller sluten votering begärs. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Styrelsen är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen har rätt att genom fyllnadsval utse funktionärer, däribland även styrelseposter.
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§5 Utskott
Under styrelsen har föreningen fyra utskott till vilka respektive utskottsordförande kan välja
funktionärer. Dessa utskott har till uppgift att bedriva verksamhet inom respektive område.
Utskotten är följande:


Aktivitetsutskottet



Informationsutskottet



Marknadsföringsutskottet



Systemutskottet

Utöver dessa utskott kan styrelsen även välja personer till funktionärer inom föreningen.
Funktionär kan, muntligen eller i skrift, till styrelsen eller till utskottsordförande, begära att
entledigas från sin post. Styrelsen skall behandla sådan begäran på nästföljande styrelsemöte.

§6 Föreningens räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Föreningen firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§7 Revisorer
Årsmötet skall varje år välja två revisorer som skall granska föreningens räkenskaper. För
revisorerna skall väljas två suppleanter. Till revisorer kan väljas medlem av förening som inte
innehar annat förtroendeuppdrag i föreningen under verksamhetsåret. Det åligger revisorerna att
fortlöpande granska föreningens förvaltning och verksamhet, samt att senast 45 dagar före
Bokslutsmötet följande år inkomma med revisionsberättelse.

§8 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Det åligger valberedningen att
senast 45 dagar före årsmöte meddela styrelsen namnförslag för de poster som skall tillsättas vid
mötet. Förslaget skall signeras av ledamöter i valberedningen och bifogas till Årsmötets
föredragningslista.
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§9 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgan kan framläggas av styrelsen eller av minst tio medlemmar.
Förändringsförslag skall skriftligen lämnas till styrelsen senast 45 dagar före årsmöte. Vid årsmöte
skall styrelsens yttrande i frågan föreligga.
För ändring av stadgan krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet.

§10 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan endast tagas av två på varandra följande årsmöten, varav
minst ett ordinarie där minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar i enighet med föreslagen
upplösning. Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar förvaltas såsom upplösande
medlemsmöte beslutar.
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Micaela Bortas, VKOs

Diskussionsunderlag angående bostäder
Bakgrund

I arbetet med att ta fram Teknologkårens nya åsiktsprogram har en del frågor angående
avsnittet bostäder dykt upp. Vi i arbetsgruppen känner en stor osäkerhet kring vad vi
egentligen borde tycka och känner inte att vi kan lägga ett rimligt förslag på åsikter i avsnittet
utan att först veta vad fullmäktige tycker.

Förslag

Nedan följer de frågor vi vill ha fullmäktiges åsikt i samt en kort bakgrund till dessa.
Boyta
Idag skiljer inte lagstiftningen på ”bostäder” och ”studentbostäder” vilket innebär att
tillgänlighetskraven för dessa två kategorier av bostäder är densamma. Till exempel så är
BoKompakt en dispens från byggnadslagen som gör att just studenter tillåts bo på en väldigt
liten boyta. En mindre boyta skulle kunna vara önskvärt för att få ner hyrorna och kunna
bygga fler bostäder men sänker å andra sidan också standarden för framtida byggnationer av
bostäder för just studenter.
Tycker Teknologkåren att lagstiftningen borde ändras för att tillåta studenter att bo på mindre
boyta än i dagsläget?
Parkeringsnormen
En annan konsekvens av att lagstiftningen inte skiljer på de olika kategorierna av bostäder är
att samma parkeringsnorm föreligger. Ett mindre antal parkeringsplatser skulle kunna vara
önskvärt för att få plats att bygga fler bostäder på men minskar å andra sidan möjligheten för
studenter att parkera sin eventuella bil i närheten av bostaden.
Tycker Teknologkåren att parkeringsnormen bör skilja sig från övriga bostäder?
Bullernivåer
Ytterligare en möjlighet att kunna bygga fler studentbostäder är att ändra kraven för var
bullernivån ska mätas. Idag mäts bullernivån utomhus men genom att istället mäta bullernivån
inomhus så underlättar man byggnationen av bostäder i närmre centrum.
Tycker Teknologkåren att kraven för mätning av bullernivåer ska ändras?

Kårhuset Lund, 14 januari 2015
Micaela Bortas, VKOs

Tillgänglighet
Studenter behov av tillgängliga bostäder varierar och det kan vara önskvärt att bostäder är
tillgängliga i olika utsträckning. Det finns dock olika sätt att se på tillgänglighetsaspekten. Alla
bostäder skulle kunna vara besökstillgängliga för alla studentgrupper medan ett begränsat antal
bostäder skulle kunna vara helt tillgänglighetsanpassade. (Här kan det vara värt att tänka på att
alla bostäder i dagsläget inte är besökstillgängliga, då det till exempel saknas hiss i byggnaden).
Om man vill begränsa antalet tillgänglighetsanpassade bostäder så kan det vidare vara önskvärt
att ha regler kring kvotgrupper och förtur för studenter som har behov av denna typ av
bostad.
En ytterligare variant skulle kunna vara att alla bostäder är tillgänglighetsanpassade. Då
kommer man även undan frågan om kvotgrupper och förtur.
Tycker Teknologkåren att alla bostäder ska vara tillgänglighetsanpassade?
Tycker Teknologkåren att antalet tillgänglighetsanpassade bostäder ska vara begränsat med
förtur till de studentgrupper som har behov av denna typ av bostad?
Tycker Teknologkåren att alla bostäder ska vara besökstillgängliga?

Det är viktigt att Teknologkåren har tydliga ståndpunkter i denna typ av fråga för att vi på ett
tydligt sätt ska kunna föra Teknologkårens talan i såväl lokala som nationella samarbeten.
I tjänsten, dag som ovan
MICAELA BORTAS
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar
046-540 89 25
vkos@tlth.se

Motion angående viljeyttringar om bostäder
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Sektionstillhörighet för mastersprogram

Kårhuset Lund, 26 november 2014
Rickard Möller, VKOi 2014

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 26 / 11 - 14
FM

10

bil.

8

Det åligger VKOi att årligen uppdatera Kårens styrdokument med de ändringar som skett
inom mastersprogrammen. Under året så har jag uppmärksammat tre ändringar som behöver
göras.
Det kommer till nästa hösttermin att startas upp ett nytt mastersprogram, Logistics and
Supply Chain Management. Detta program passar bra in hos både M- och I-sektionen. Efter
dialog med båda programmens styrelser så kom vi överens om att lägga detta under Iprogrammet.
Jag uppmärksammade att det i Kårens och D-sektionens stadgar står att mastersprogrammet
Wireless Communication tillhör D-sektionen. Medans det i E-sektionens stadgar står att det
tillhör E-sektionen. Efter att pratat med sektionernas studierådsordförande och haft
mailkontakt med ordförande kom vi tillsammans fram till att programmet skall ligga under
E-sektionen. D-sektionen studierådsordförande ser efter D-sektionens stadgar så de
stämmer med denna motion.
Det har startats upp ett nytt mastersprogram nu HT 14. Mastersprogrammet Architecture
som ligger under A-sektionen.

.
Jag yrkar därför på
att

i stadgarna ta bort §16:2 Medlemmar, g), punkt 3)

att

i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, b), punkt 4) med texten
Mastersprogrammet Wireless Communication

att

i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, k), punkt 2) med texten
Mastersprogrammet Logistics and Supply Chain Management

att

i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, e), punkt 5) med texten
Mastersprogrammet Architecture

I tjänsten,
RICKARD MÖLLER,
Vice Kårordförande med ansvar för Internationella frågor
Sektionstillhörighet för mastersprogram
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Motion angående avveckling
funktionärsposten VKOi

av

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
Internationellt ansvar 2015

2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det är något som drabbar kurserna
och utbildningen på LTH men också det bidrag som LTH ger till TLTH. I det bidraget finns
finansiering av Vice Kårordförande för Internationella frågor (VKOi) med. Bidraget har
sänkts med 60000 kr för 2015 vilket motsvarar ca 25 % av finansieringen. Den kommer att
fortsätta sänkas med 50000–60000 kr de följande 3 åren vilket gör att vi står utan finansiering
för VKOi 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt
handling. Arbetsgruppen tittade igenom VKOi:s arbete och internationaliseringsarbetet på
TLTH och konstaterande att många av VKOi:s arbetsuppgifter borde ligga under andra
funktionärsposter. Dessutom anser gruppen att Kårens internationaliseringsarbete bör
omstruktureras från grunden. Internationalisering är inget som kan skötas av en specifik
person, utan bör genomsyra hela Kårens verksamhet.

Översynen av ovanstående problem, ekonomin och VKOi:s arbetsuppgifter, gör att vi vill
föreslå en omstrukturering av VKOi:s arbete och därmed en avveckling av
funktionärsposten. För att det ska göras på ett genomtänkt och bra sätt krävs en
handlingsplan för att föra över VKOi:s arbete till den övriga verksamheten. Vi föreslår att
detta läggs på den arbetsgrupp som redan har gjort förarbetet. I samband med detta anser vi
även att det är dags att ta fram en plan för internationalisering av TLTH. Detta blir ett
naturligt steg att göra när VKOi:s arbetsuppgifter övergår till den övriga verksamheten.
Uppdraget ska genomsyra hela verksamheten och bör därför genomföras av Kårstyrelsen.
Vi yrkar därför på
att
uppdra åt Kårstyrelsen att ta fram en Internationaliseringsplan. Deadline för
arbetet är FM 6 2015.
att
uppdra åt en arbetsgrupp led av Linnea Thörnqvist att ta fram en handlingsplan
för hur VKOi ska avvecklas till årsskiftet 2016/2017. Deadline för arbetet är FM 6 2015.
att
ålägga Kårstyrelsen att implementera ovan nämnda handlingsplan. Deadline för
arbete är årsskiftet 2016/2017.

I tjänsten,

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande Internationellt 2015
Motion angående avveckling av funktionärsposten VKOi

DANIEL LUNDELL,
Kårstyrelsen 2014/2015

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående VKOi

Kårhuset Lund, 3 mars 2015
Peter Dahl, Kårstyrelsen 2014/15

Motionssvar: Motion angående VKOi
Med grund i den ordentliga analysen står en enad styrelse bakom förslagen som är lämnade i
propositionen. Viktigt att poängtera är att internationaliseringsarbetet vid TLTH inte får
stanna av och att denna motion ses som ett naturligt steg i utvecklingen av kåren.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

I tjänsten,

PETER DAHL,
Ledamot i Kårstyrelsen 2014/15

Motion angående VKOi
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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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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar:
Motion
angående
Livsmedelteknisk högskoleutbildning

flytt

Kårhuset Lund, 3 mars 2015
av Jacob Adamowicz, Kårstyrelsen 2014/15

Motionssvar: Motion angående flytt av
Livsmedelteknisk högskoleutbildning
Styrelsen ser positivt på ändringarna och att sektionstillhörigheten speglar lärosäte och
utbildningens ämne.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelsens ordförande 2014/15

Motion angående Motion angående flytt av
Livsmedelteknisk högskoleutbildning
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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
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Peter Dahl reserverade sig mot kårstyrelsens motionssvar.

I tjänsten,

LINUS HAMMARLUND,
Kårstyrelsen 2014/2015
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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.
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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
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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.
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Kårhuset Lund, 17 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförandet

Motion angående Kårens fonder
Bakgrund
I årets verksamhetsplan ålades Styrelsen att utreda användningen av fonder kontra
avskrivningar. Den största anledningen att gå över till avskrivningar är att man kan utläsa
värdet på kårens (större) inventarier ur bokföringen. Styrelsens förslag är att Fullmäktige
beslutar om inköp som leder till avskrivningar eftersom beslutet belastar resultatet flera
verksamhetsår. Efter diskussioner med vår tidigare (ekonomiska) revisor har en enkel
riktlinje satts: ”inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett
halvt (1.5) prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av fullmäktige. Uttalande
om hur inköpet påverkar kårens likviditet ska inhämtas från GS innan beslutet tas”.
Parallellt med arbetet med avskrivningar har Styrelsen arbetat med den återemitterade delen
av Delegationsordningen som gäller Kårens fonder och mer specifikt vilket organ som ska
förvalta vilka fonder. Detta gjorde att arbetsgruppen gjorde en större utredning av Kårens
fonder och hur de har använts. I Stadgan finns Kårhusets drift- och underhållsfond samt
övriga fonder. Syftet med Kårhusets drifts – och underhållsfond är väl definierad i Stadgarna
medan de övriga fonderna ska fastställas i ett PM. Arbetsgruppen har inte kunnat hitta något
PM utan har istället utgått från tidigare bokslutsdispositioner för att kunna hitta
beskrivningar för de övriga fonderna (Se bilaga för beskrivningar). Överlag kan man säga att
Kåren saknar en genomtänkt struktur på fonderna samt ett övergripande syfte för vad vi
öronmärker pengar för. Vår åsikt är även att man tidigare misstolkat vad Kårhusets driftsoch underhållsfond ska användas till och att man därför bör skapa alternativ till denna. Vår
tolkning är att Kårhusets drifts- och underhållsfond endast ska användas för Kårhusets
driftskostnader, så som el och vatten, inte ska belasta resten av verksamheten. Tidigare har
den används till bland annan inköp av ljud- och ljusutrustning till Gasque.
Ett problem styrelsen upplevt är att vi inte kan ta större ekonomiska beslut som endast berör
den löpande, operativa verksamheten. Idag saknas det till exempel fonder som kan användas
till att ersätta ej fungerade inventarier, ett beslut som vi anser Styrelsen kan ta då det endast
innebär att vi upprätthåller den nuvarande verksamheten.

Förslag
Vårt förslag innebär att man omstrukturerar Kårens fonder och hur vi arbetar med dem. I
praktiken innebär detta att nya fonder kommer skapas, samtidigt som gamla tas bort.
Disponeringen har delats upp mellan Fullmäktige och Styrelsen där de nya fonderna har
skapats med avsikten att skilja på operativa och strategiska inköp.
Vi föreslår att avskrivningar skrivs in i Delegationsordningen, vilket innebär att Rullefonden
inte längre behövs. Vid inköp av ny Rulle kommer detta göras med avskrivningar istället för
att hämta pengar från fonderna.

Motion angående Kårens fonder

(8)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående Kårens fonder

Kårhuset Lund, 17 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförandet

Vi föreslår också att man bör ta bort Funktionärsfonden eftersom Kåren idag budgeterar för
arbetsglädje, utbildningar och teambuildning. Detta gör att syftet med Funktionärsfonden
inte längre finns. Inom en överskådlig framtid kommer denna fond inte behövas och vi anser
att Kåren inte ska spara för en framtid som skiljer sig så avsevärt från hur det ser ut idag.
Ett flertal fonder kommer dessutom tas bort eftersom de kommer ersättas av fonder som är
mer övergripande och som kommer täcka in de tidigare fonderna. De kårhusspecifika
fonderna kommer ersätta Exp- och datorutrustningsfonden, Utrustningsfond HUT och
Cornelisfonden. Lophtets reperationsfond kommer ersättas av de nya Lophtetspecifika
fonderna.
Logotypefonden har ett väldigt specifikt syfte som vi inte tycker är värt att spara pengar för.
Att sätta en logga på Kårhuset skulle även vara problematiskt med tanke på att vi hänger upp
bland annat vinterloggan och Arkad-vepan på huset.
Donatorsklubbsfonden skapas efter att NCC donerat 460 000 kr och en del av dessa pengar
avsattes för att ”ha en donatorsklubb och skall bekosta en flådig middag, inbjudningar o
liknande”. Eftersom pengarna som avsattes kommer från en donation har vi inte tagit
ställning i vad som bör hända med fonden. Om fullmäktige vill ha kvar den bör de samtidigt
göra en viljeyttring att verksamheten ska börja arbeta med donationer igen. Om så inte är
fallet bör fonden lösas upp. Fonden finns med i förslaget då vi ville presentera ett färdigt PM
som stämmer överens med fonderna och som kan börja användas direkt.
Tidigare år har det varit ett problem att man belastat fel fond för att det inte funnits någon
som passande. Vårt förslag är därför att om ett inköp inte passar in i någon av de olika
existerande fonderna så ska inköpet belasta verksamhetsårets resultat. Det bör inte uppstå så
många inköp som inte täcks av de nya fonderna eller av avskrivningarna men om det uppstår
är det bättre att belasta verksamhetsåret.
Förslaget att ändra namnet på Kårhusets drift- och underhållsfond är en lösning för att den
inte ska blandas ihop med den nya underhållsfonden.

Förslag

Jag yrkar därför på

att

i Delegationsordningen under Ekonomi lägga till:

Fonderingar
Kåren fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till vissa
specifika saker. Nedan följer en lista på kårens fonder och vilket organ som disponerar
respektive fond. Beskrivningar på fonderna finns i Stadgan samt ett separat dokument, PM
för Kårens fonder. Vid inköp som inte passar in på någon av fonderna ska inköpet belasta
verksamhetsårets resultat.
Fonder som disponeras av Fullmäktige:
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• Kårhusets driftsfond
• Kårhusfond
• Lophtets rivningsfond
• Kårhusets investeringsfond
• Lophtets investeringsfond

Fonder som disponeras av Styrelsen:
• Kårhusets underhållsfond
• Lophtets underhållsfond
• Donatorsklubb

att

i Delegationsordningen under ekonomi lägga till:

Avskrivningar
Inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett halvt (1.5)
prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av Fullmäktige. Uttalande om hur
inköpet påverkar kårens likviditet ska inhämtas från GS innan beslutet tas

att

i Stadgan under Kapitel 28 Fonder ändra alla lydelser av:
Kårhusets drift- och underhållsfond
till
Kårhusets driftsfond

att

Fullmäktige tar ställning till Donatorsklubbfonden

att

fastställa Kårens fonder enligt Bilagan “PM för Kårens Fonder”

Arbetsgruppen för VP-delen ang ekonomi genom,

JACOB ADAMOWICZ,
Ordförande för Kårstyrelsen 14/15
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Bilaga: Nuvarande fonder
Kårhusets drifts- och underhållsfond
Från Stadgan §28:2:
”Syftet med Kårhusets drift- och underhållsfond är att tillse att Kårens medlemmar ej skall
behöva bekosta drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt
nyttjande av lokalerna.”
I tidigare versioner av Stadgan (från Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00)
kan utläsas:
”Kårhusets Drifts- och underhållsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av
Fullmäktiges avsattes till drift och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av
Fullmäktige eller annan genom frivilliga bidrag; samt erhållen, ej ianspråktagen, avkastning på
ovan nämnda medel”.
” Kårhuset drift- och underhållsmedel disponeras av Fullmäktige och får endast användas till
Kårhusets drift och underhåll. Endast föregående års realavkastning får disponeras”
Kårhusfonden
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00:
”I Kårhusfonden finns de medel som blev över när Kårhuset byggdes. Tanken är att dessa
medel skall utnyttjas den dag det behövs ett nytt Kårhus eller vi behöver bygga ut. ”
Exp- och Datorsfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Dessa medel är tänkt att användas till datorer, skrivare, inventarier etc. ”
Reperation Lophtet
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Dessa medel skall användas för att hålla Lophtet i gott skick.”
Rulle
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00:
”Den så kallade rullefonden behöver ett årligt tillskott på ca 35 000 kr för att Teknologkåren
om fem år skall kunna införskaffa en bil likvärdig med Rulle IV. Fem år var den tid som
Rulle III överlevde i kårens regi.”
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Utrustningsfond HUT
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”När ”utrusningingsfonden” startades var tanken att spara pengarna tills det uppkom ett
lämpligt ändamål, och det är naturligtvis ett villkor som gäller än idag. Tanken är emellertid
inte att samla pengar på hög för samlandet skull.
Donatorsklubben
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 95/96:
”Dessa skall användas till att ha en donatorsklubb och skall bekosta en flådig middag,
inbjudningar o liknande för överskådlig framtid.”
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 99/00:
”Donatorsklubben är pengar för att kunna hålla kontakten med Kårhusets donatorer. De ska
lämpligen hållas glada och välvilliga inställda till Teknologkåren för att kunna vara snälla mot
oss igen när vi behöver det.

Cornelisfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Cornelisfonden är tänkt att användas till investeringar i dyrare utrustning till Cornelis såsom
köksutrustning, nya inventarier etc. ”
Funktionärsfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 96/97:
”Funktionärsfonden är ett nytt förslag från i år där tanken är att pengarna skall gå till
åtgärder som främjar de som arbetar ideellt för kåren, och därmed även kåren. Detta kan
vara utbildningar av olika slag, seminarier, resor m.m. I de ideellt arbetande på kåren ingår
givetvis sektionernas funktionärer. ”
Lophtets rivningsfond
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Bildades under verksamhetsåret 01/02. Då det gamla arrendeavtalet med Akademiska hus
har löpt ut har emellertid kontraktsvillkoren aktualiserats. Om Akademiska Hus har tänkt
bygga på tomten är nämligen Teknogkåren skyldig att riva huset och återsätlla marken ”i
tjänligt skick”. I samband med förhandlingarna med Akademiska Hus har kårordförande
emeritus, Johan Hjalmarsson, begärt in offerter på vad det skulle kosta att riva Lophtet. Vi
vet därför att en eventuell rivning för tre år sedan skulle betinga ett pris om 100 kkr +
moms”.
Från Motion till fullmäktige ”Kårens fonder och reserverade medel.” från FM6 2001:
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”Vid FM3 i våras i samband med bokslutet för år 99/00 så nämndes från kårstyrelsen att
våra revisorer (de ekonomiska, från en revisionsbyrån) uttryckt sin förvåning över att
Teknologkåren inte hade reserverat medel för att ta hand om den rivning av Lophtet som
blir aktuell när vi inte längre kan ha det kvar. För detta avsattes visserligen medel under FM3,
med de placerades i en reparationsfond som nämnts ovan inte är så lyckat. Enligt de
handlingar som styrelsen då presenterade kommer en rivning av Lophtet att kosta cirka 100
kkr och minst denna summa av reparationsfonden för Lophtet skulle alltid finnas för detta
ändamål.”
Logotype, även känd som Logga på huset fonden
Från bokslutsdisposition för verksamhetsåret 06/07:
”Denna post för reserverade medel skapades i och med bokslutsdispositionen för
verksamhetsåret 05/06. Syftet är att använda dessa pengar till att ordna en stor och
permanent logga som ska sitta på utsidan av kårhuset”.
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PM för Teknologkårens fonder
Detta PM fastställer och beskriver syftet med Kårens fonder. Enligt Stadgan §28:1 är Kårens
fonder: a) Kårhusets driftsfond, samt b) övriga fonder. Kårhusets driftsfond primära syften
beskrivs i Stadgan. De övriga fondernas syften beskrivs i detta PM.

Fonder
Kårhusets driftsfond
Syftet med Kårhusets driftsfond är att tillse att Kårens medlemmar ej skall behöva bekosta
drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Fondens syfte är att täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Kårens lokaler i Kårhuset. I första hand ska
Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund av slitage
vid användning. Om inte det är möjligt får kårhusets driftsfond användas i andra hand.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Kårhusfonden
Fondens medel ska användas vid ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller vid utbyggnader
av det nuvarande Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Kårhusets underhållsfond
Fondens medel ska användas för att hålla Kårhuset i gott skick och uppehålla den standard
på inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera
Kårhuset eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en
sanering, ersätta gammal utrustning eller att ersätta söndrig ljudanläggning i Gasque.
Fonden disponeras av Styrelsen
Kårhusets investeringsfond
Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Kåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska användas
till att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset. Exempel på detta skulle kunna vara
inköp av ismaskin till Cornelis eller införskaffande av en fast projektor med projektorsduk i
Gasque.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Lophtets underhållsfond

Motion angående Kårens fonder
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Motion angående Kårens fonder

Kårhuset Lund, 17 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförandet

Fondens medel ska användas för att hålla Lophtet i gott skick och uppehålla den standard på
inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en sanering,
ersätta baren utan att förändra lokalplanen eller att ersätta ej fungerade utrustning i köket.
Fonden disponeras av Styrelsen
Lophtets investeringsfond
Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten på Lophtet och vid inköp av nya
inventarier till Lophtet som Kåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska användas
till att förändra eller utveckla verksamheten på Lophtet. Exempel på detta skulle kunna vara
en större ombyggnation eller inköp av större ljudanläggning.
Fonden disponeras av Fullmäktige

Lophtets rivningsfond
Fondens medel ska användas vid en eventuell rivning av Lophtet. Om Akademiska Hus
någon gång bestämmer sig för att använda sig av marken som Lophtet står på är Kåren
skyldig att återställa marken till brukligt skick.
Summan för en rivning har verksamhetsåret 01/02 satts till 100 000 kr + moms.
Fonden disponeras av Fullmäktige
Donatorsklubben
Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer. De
öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten med donatorerna och bjuda in
dem på middagar eller andra tillställningar.
Fonden disponeras av Styrelsen

Motion angående Kårens fonder
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Motionssvar: Motion angående Kårens fonder

Kårhuset Lund, 3 mars 2015
Viktor Sturegård, Kårstyrelsen

Motionssvar: Motion angåede Kårens fonder
Kårstyrelsen anser att det är en genomarbetad motion som kommer förtydliga syftet, samt underlätta
arbetet med kårens fonder.
I dagsläget har vi fonder som inte används då föreskrifterna för dem är otydliga eller alltför specifika. Att ta
bort inaktuella fonder och slå ihop liknande fonder kommer underlätta arbetet med dem då man kan ha
tydligare riktlinjer.
Styrelsen anser vidare att dela upp disponeringen av fonderna kommer att underlätta styrelsens dagliga
arbete samt att Fullmäktige i längden slipper att godkänna löpande arbete.
Kårstyrelsen anser vidare att det kan finnas en poäng med att fortsätta bedriva donationsarbete med hjälp
utav fonden Donatorsklubben, men att denna fond i sådant fall även skall kunna användas för att rekrytera
nya donatorer.

Styrelsen yrkar
att

bifalla motionen

att

ändra ersätta texten för Donatorsklubben med;
’Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer samt att
rekrytera nya donatorer. De öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten med
donatorerna och bjuda in dem på middagar eller andra tillställningar.’

I tjänsten,

VIKTOR STUREGÅRD
Kårstyrelsen 2014/2015

Motionssvar: Kårens fonder
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Motion angående uppdatering av TLTHs policy för
arvoderingar

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Läsårsindelningen på LTH har nyligen ändrats vilket också påverkar heltidarnas möjlighet att
påbörja sina mandatperioder enligt nuvarande lydelser i policyn. De heltidare som byter
mandatperiod vid årsskiftet bör kunna skriva sina tentor och avsluta läsperiod 2 innan de till
fullo påbörjar sina uppdrag. De som går på sommaren bör avsluta läsperiod 4 och skriva
tentorna för perioden innan de påbörjar överlämningen. Därför har även denna lydelse
ändrats.
För nuvarande verksamhetsår beslutade Fullmäktige att testa att arvodera Kårordförande
13/14 och Generalsekreterare 13/14 två veckor extra för att se ifall de blev ett positivt utfall.
Under den här tiden skulle de framförallt jobba med bokslut och verksamhetsberättelse.
Utvärderingen av extraarvoderingen föll ut väl och uppmuntrade till att det är något vi borde
göra även i fortsättningen. Om det här är något vi vill fortsätta med så bör det även
uppdateras i våra styrdokument.
En omformulering har även gjorts angående nollegeneralens arvodering för att bättre
stämma överens med hur överlämningen fungerar i praktiken. Precis som för heltidarna med
mandatperiod kalenderår så utgår arvodering för en vecka i december. Utöver det så ska
nollegeneralen i den utsträckning det är möjligt delta i den överlämning som sker i januari,
sammanlagt en vecka.

Vi yrkar därför på
att

anta den uppdaterade versionen av TLTHs policy för arvoderingar enligt bilaga.

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

Motion angående uppdatering av TLTHs policy
för arvoderingar

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare
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Kårhuset Lund, 3 mars 2015
Motionssvar: Motion angående uppdatering av TLTHs Jacob Adamowicz, Kårstyrelsen 2014/15
policy för arvodering

Motionssvar: Motion angående
uppdatering av TLTHs policy för
arvodering
Styrelsen ser positivt på ändringarna och att policyn nu stämmer överens med den nya
läsårsindelningen.
En diskussion fördes om hur KO och GS förlängda sommararvodering påverkar deras
möjligheter att söka sommarjobb. Slutsatsen blev att sittande KO och GS ska utvärdera
deras arbetsuppgifter under sommaren och se om längre arvodering eller förflyttning av
arvodering är möjligt.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelsens ordförande 2014/15

Motion angående uppdatering av TLTHs policy
för arvodering
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Kårhuset Lund, 23 februari 2014
Senast ändrad FM2/15

Detta är TLTHs riktlinjer för de ersättningar olika teknologer får för arbete som utförs för kårens räkning.
Huvudregeln är att allt arbete inom kåren sker ideellt, det vill säga utan ekonomisk ersättning.
Heltidsarvoderade

Vissa funktionärsposter är av sådan karaktär att de kräver ett heltidsengagemang. Dessa funktionärer ges av
kåren en ekonomisk kompensation för att de ger upp sina studier under ett år för att utföra vissa uppdrag
inom kåren.
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista dagen innan
läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande för
internationella frågor och Projektledare ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad
för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och
med 30 juni nästföljande år för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
För att slutföra arbetet med bokslut och verksamhetsberättelse så erhåller Kårordförande och
Generalsekreteraren ytterligare två veckors arvodering i juli, det vill säga från 1 juli till och med 14 juli.
Heltidsarvodets brutto skall motsvara 0,31 basbelopp, multiplicerat med antalet månader som arvodering
utgår. Om den valda personen vid tidpunkten är doktorand skall arvodet motsvara doktorandlönen för
doktoranden i fråga.
En heltidsarvoderad får ha bisysslor vid sidan av sitt uppdrag inom kåren om dessa inte är förtroendeskadliga, konkurrerande eller menligt påverkar funktionärens möjlighet att utföra sitt uppdrag inom kåren.
Vid tveksamheter skall vederbörande anmäla detta till kårstyrelsen. Eventuella ersättningar för bisysslor gör
kåren inga anspråk på.
Teknologkåren ger ingen kompensation för uteblivna stipendier, bidrag mm. under mandatperioden.
Heltidare som har bostadsbidrag vid årets början och som blir återbetalningsskyldig till följd av en ökad
inkomst från Teknologkåren kompenseras som längst för tiden från årsskiftet fram till månaden för valet,
detta med en nettosumma motsvarande denna periods utbetalade bostadsbidrag.

För möjliggörandet av Teknologkårens introduktionsverksamhet krävs ett stort arbete. Både före, under och
efter. För detta ansvarar Nollegeneralen. Både mängden arbete och ansvar för Nollegeneralen överstiger
flertalet gånger genomsnittsengagemanget på Teknologkåren. Därför erhåller Nollegeneralen en arvordering
motsvarande fyra månaders heltidsarvodering.
Arvodering betalas ut i samband med överlämningen för en vecka i december både innan och under
mandatperioden samt för en vecka i januari under och efter mandatperioden. Under dessa veckor skall
Nollegeneralen betraktas som en heltidare när det gäller rättigheter. Arvodering betalas även ut under juni,
juli och augusti månad under mandatperioden. Under den arvoderade perioden juni till augusti skall
Nollegeneralen betraktas som en heltidare vad gäller både rättigheter och skyldigheter. För att
Nollegeneralen skall få en trygg arbetsmiljö med arbetskollegor skall Nollegeneralen även under perioden
maj fram till ARKAD-gasquen behandlas som en heltidare gällande överlämning, teambuilding,
utbildningar, representation etc.

Policy
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I samband med uthyrning av kårens lokaler utförs som regel service till uppdragsgivaren. För dessa
arbetsuppgifter erhåller teknologer timersättning för det nerlagda arbetet. Ytterligare riktlinjer för
timarvodering fastställes av kårstyrelsen.
En heltidsarvoderad bör endast om det föreligger särskilda skäl kunna erhålla sådan timersättning. Kårordförande avgör i varje enskilt fall huruvida särskilda skäl föreligger. Om timersättningen till en
heltidsarvoderad för en viss månad överstiger fem procent av heltidsarvodet skall kårstyrelsen informeras.

Då Fullmäktige utser representanter som andra organisationer arvoderar, skall valberedningen informera
Fullmäktige och kandidater om detta.

2 (2)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Rapport: Åtgärdsplan för Lophtet

Kårhuset Lund, 22 februari 2015
Linus Hammarlund, Kårstyrelsen
2014/2015

Rapport: Åtgärdsplan för Lophtet
Ett av delmålen under lokaldelen i verksamhetsplanen 2014/2015 är att
“Göra en åtgärdsplan för utveckling av Lophtet där olika potentiella användningsområden har utretts. ”
En arbetsgrupp bestående av Linus Hammarlund, Christian Hernvall, Elin Nordahl, Erik
Alstersjö, Nina Castor, Gustav Seemann och Linn Svärd har arbetat med den punkten
under hösten och våren. Resultatet ser ni i rapporten som ligger som bilaga till den här
handlingen.
Vi önskar dock att jobba vidare med frågan om Lophtets framtid. Vi vill ta fram en mer
konkretiserad handlingsplan så att en renovering kan genomföras så snart som möjligt.
Den nuvarande rapporten ger en överblick över alla tänkbara förbättringar och går igenom
allt man skulle kunna göra. I praktiken kanske vi behöver begränsa oss något då vi inte har
möjlighet att göra alla inom ramen för projektet.
Arbetsgruppen vill därför att fullmäktige gör ett ställningstagande i frågan om hur vi ska gå
vidare.

Arbetsgruppen för Lophtets framtid yrkar
att

arbetsgruppen ska gå vidare med arbetet och ta fram en konkretiserad
handlingsplan.

att

arbetsgruppen ska arbeta enligt den prioriteringsordning som står i
åtgärdsplanen för Lophtet, både vad gäller användningsområden och
förbättringsområden.

att

arbetsgruppen själva kan ta ställning till om de vill utelämna något av
områdena från åtgärdsplanen för Lophtet, om arbetsgruppen märker att
handlingsplanen blir alltför begränsad av ekonomiska faktorer eller andra
hinder.

I tjänsten,

LINUS HAMMARLUND,
Kårstyrelsen 2014/2015

Rapport: Åtgärdsplan för Lophtet
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