DAGORDNING
FM7 / 2014

Lund, 7 oktober 2014
Johan Förberg, Talman

EXPEdition
tel:
046–540 89 20
Fax:
046–14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola

Öppettider:
Läsdagar 11.00–14.15

Inkom

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

FM

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
Bg.:
985–3490
orgnr.: 945000-0246

VicE KårordFÖrAndE
Utbildningsfrågor
tel:
046–540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VicE KårordFÖrAndE
internationella frågor
tel:
046–540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VicE KårordFÖrAndE
Studiesociala frågor
tel:
046–540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

närinGSLiVSAnSVAriG
tel:
046–540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

ProJEKtLEdArE ArKAd
tel:
046–540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

inForMAtionSAnSVAriG
tel:
046–540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEdELL
tel:
046–540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

bil.

Dagordning FM7 / 2014
Fullmäktigemöte den 14 oktober
Kl. 18.15 i Hvillan, Helsingborg
Buss går från Kårhuset kl. 17.30

KårordFÖrAndE
tel:
046–540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GEnErALSEKrEtErArE
tel:
046–540 89 22
Mail: gs@tlth.se

7

§
1
2
3
4
5
6
7
8
a
b
c
d
e
9
10
11
a
b
12
13
14
15
16
17
18
19

Ärende
TFMÖ
Tid och sätt
Justering av röstlängden
Val av tvenne justerare
Adjungeringar
Fastställande av föredragningslista
Datum för justering av protokoll
Meddelanden
Rapport från Styrelsen
Rapport från Presidiet
Rapport från KFS styrelse
Rapport angående delegationsordning
Övriga meddelanden
Beslutsuppföljning
Avsägelser
Valärenden
Ledamot i valberedningen
Verksamhetsrevisor
Stadfästande av A-sektionens stadgar
Stadfästande av D-sektionens stadgar
Alkoholpolicy
Proposition angående alumniföreningen
Diskussion om utbildningens upplägg
Äskande av pengar till bostadsgruppen
Övriga ärenden
TFMA

I tjänsten,
AKtiVitEtSSAMordnArE
tel:
046–540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

Johan Förberg
Talman

Åtgärd
Ordningsfr.
Ordningsfr.
Ordningsfr.
Ordningsfr.
Ordningsfr.
Ordningsfr.
Ordningsfr.

Bilaga

Kommentar

Information
Information
Information
Information
Information
Ordningsfr.
Beslut

FM7 / 1
FM7 / 2
FM7 / 3
FM7 / 4

Se beslut 198–199

Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Diskussion
Beslut
Diskussion
Ordningsfr.

FM7 / 6
FM7 / 7
FM7 / 8–12
FM7 / 13
FM6 / 18–19
FM7 / 14

FM7 / 5

FM7 / 15

Bordlagt FM6
Återremiss FM6
Sent ärende
Sent ärende

FULLMÄKTIGEHANDLING
Heltidarrapport

Kårhuset Lund, 7 oktober 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 7 / 10 - 14
FM

7

bil.

2

Heltidarrapport
Perioden 140910-141007

Nollning
Sen sist så har det varit den stora nollehelgen, nollegasquer och S-phesten så nu är
nollningen slut. Heltidarna har delat ut tygmärken i utbyte mot likes på facebook vilket har
varit givande.
Arbetet med den gemensamma nollningspolicyn är nu påbörjat.

Annat som hänt i verksamheten
Det är valtider på Teknologkåren så de senaste två veckorna så har heltidarna varit med och
hjälpt till med att stå ute i de olika husen för att marknadsföra valet.
Musikalen Familjen Addams blev väldigt uppskattat av samtliga funktionärer som blev
bjudna på det här.
ARKAD har stängt anmälan för att rekrytera värderar så snart har vi de funktionärer vi
behöver för att genomföra årets mässa.
Den 3 oktober var det mösskiphte så nu har Cornelius åter en blå mössa.
Arbetet med verksamhetsplanen flyter på.
Utbildningsutskottet har börjat skicka ut ett nyhetsbrev till de som är engagerade inom
utbildningsbevakning.
Hänget och köket har blivit galet rent efter nollningen!

Övriga intressant fakta
Lophtet fyllde 49 år den 1 oktober.

Fråga till Fullmäktige
Vilken nivå vill ni att jag håller rapporten från heltidarna på?

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande
Heltidarrapport
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Rapport från arbetet med
Delegationsordningen
Bakgrund
Styrelsen fick i uppdrag att till FM7 revidera styrdokumenten för att fungera med
Delegationsordningen. Uppdraget har tilldelats mig själv och Jacob Adamowicz. Här nedan
följer en rapport om utfallet från arbetet.

Utfall
De dokument som kommer att påverkas är Reglementet, Policy för val av externa
representanter och Policy för remissvar.
Reglementet
Vid en översyn av Reglementet återfinns några oklarheter. I den nya Delegationsordningen
står det att val av funktionärer ska flyttas till olika instanser som inte är Fullmäktige. Idag är
Reglementet väldigt oklart när det gäller funktionärer och deras tillhörighet.
Det finns 2 typer av funktionärer, de som tillhör ett utskott och de som inte tillhör ett utskott.
De som inte tillhör ett utskott är inte definierade i Reglementet mer än i FM-val. De som
tillhör ett utskott finns beskrivna på andra ställen i Reglementet.
Ska alla de som inte tillhör ett utskott väljas av FM? Till denna kategori tillhör t.ex.
Representant i Lunds Tekniska Högskolas Styrelse.
De funktionärer som tillhör utskott kan väljas direkt av en utskottsordförande. Till dessa hör
t.ex. Sångarstridsgeneral som får väljas direkt av AktSam. Det är en post med väldigt tungt
budgetansvar, borde detta väljas ensamt av utskottsordförande?
Det är vår analys att det skulle kräva en stor revidering av Reglementet för att genomföra de
förändringar som krävs. Det kommer att kräva mycket tid och förmodligen ändras av den
grupp som fått i uppdrag att revidera alla styrdokument.
Policy för val av externa representanter
Det är Kårstyrelens åsikt att det inte behövs en ersättning för policyn.
Policyn är idag väldigt otydlig. Den speglar inte det arbete som görs idag.
Delegationsordningen tydliggör hur valet ska gå till. Den flyttar även ut valet och
valberedningen till de grupper som ansvarar för studentrepresentanter.
Policy för remissvar
Det är Kårstyrelsens åsikt att det inte behövs en ersättning för policyn.
Policyn hanterar 3 stycken huvudområden: regler, överväganden och arbetsgång. Reglerna är
invävda i den nya texten, det som kan saknas är regler för arkivering. Vi anser att det inte
Rapport från arbetet med Delegationsordningen
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från arbetet med Delegationsordningen

Kårhuset Lund, 7 oktober 2014
Daniel Lundell, Ledamot Kårstyrelsen
2014/15

behöver ersättas i en egen policy utan hanteras som andra dokument. ÖVERVÄGANDEN.
Arbetsgången som specificeras i policyn är nu omskriven i delegationsordningen.

Frågeställningar
Här nedan följer några frågeställningar vi skulle vilja ha svar på:




Anser Fullmäktige att vi ska fortsätta arbetet med en revidering av Reglementet?
Hur ska vi prioritera mellan Reglementet och Delegationsordningen?
Hur ska vi lösa problematiken med val av funktionärer?

I Kårstyrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Ledamot Kårstyrelsen 2014/15

Rapport från arbetet med Delegationsordningen
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• Oskar Jönsson
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Ordförande för valberedningen
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 6oktober 2014

Valärende: verksamhetsrevisor

Valberedningens motivering för verksamhetsrevisor
Valberedningen rekommenderar Philip Holgersson som Verksamhetsrevisor vid
Teknologkåren med följande motivering:
Philip har ett imponerande sektions-CV med poster som sektionsordförande och revisor inom
D-sektionen. Valberedningen anser att han är väl lämpad för posten då han visar ett stort
intresse för uppdraget som verksamhetsrevisor. Som person är han noggrann, vilket kommer
vara till hans fördel. Philip inser sin begränsade kunskap om Kårens verksamhet men
Valberedningen är övertygad om att han kommer sätta sig in i arbetet på ett bra sätt.
Valberedningen rekommenderar därför varmt Philip till posten som Verksamhetsrevisor.

STADGAR

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 30 / 9 - 14
FM

FÖR SEKTIONEN FÖR
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN
INOM TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA,
A-SEKTIONEN

Organisationsnummer: 802433-7175
Förening grundad: 651111
Stadgar tagna:
050510 samt 060510
Ändringar tagna:
110429 samt 111118
120502 samt 121109
140930
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KAP1 SEKTIONEN
§1

Namn

Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.

§2

Sammanhang

A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.

§3

Ändamål

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

§4

Symbol

A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i
reglementet.

§5

Färg

A-sektionens officiella färg är lila.

§6

Maskot

A-sektionens officiella maskot är Skalman.

§7

Överklagan

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag
beslutet tillkännagavs.

§8

Undanröjande

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller
mot TLTH:s stadgar.

KAP2 MEDLEMMAR
§1

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.
1:1

§2

Hedersmedlem

Rättigheter

Ordinarie medlem äger rätt att:
A) med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter
som företräder sektionen.
B) närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte.
C) närvara och yttra sig vid styrelsemöte.
D) taga del av sektionens protokoll och handlingar.
E) ställa upp som valbar person vid funktionärs- och
representantval inom A-sektionen och TLTH.

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

2:1

§3

Stödmedlem

Rättigheter

Hedersmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.
Hedersmedlem har rätt att taga del av sektionens protokoll och
handlingar.

Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
3:1 Rättigheter

Stödmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.

§4

Förutvarande
medlem

Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i
sektionens beslut.

§5

Medlemmars
skyldigheter

Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.

KAP3 ORGANISATION
§1

Högsta beslutande
myndighet

A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§2

Organisation

A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.

§3

Verkställande
myndigheter

A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och
funktionärerna.

§4

Kontrollerande
myndigheter

A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.

KAP4 SEKTIONSMÖTE
§1

Befogenhet

Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.

§2

Rösträtt

Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.

§3

Beslutsförhet

Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande
röstberättigade överstiger tjugo (20).

§4

Ordinarie
sektionsmöte

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej
äga rum under ferietid.
4:1

Vårterminsmöte

Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A) Val av mötesordförande.
B) Val av mötessekreterare.
C) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D) Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E) Fastställande av föredragningslistan.
F) Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna
verksamhetsåret.
G) Revisorernas berättelse för samma tid.

H) Fastställande av föregående års balansräkning.
I) Frågan om ansvarsfrihet.
J) Förslag till resultatdisposition.
K) Revision av innevarande budget.
L) Val av valberedning.
M) Val av Inspektor (endast udda år).
N) Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
O) Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
Kap 4 §7 i denna stadga.
4:2

Höstterminsmöte

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A) Val av mötesordförande.
B) Val av mötessekreterare.
C) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D) Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E) Fastställande av föredragningslistan.
F) Resultatrapport för första halvåret.
G) Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
H) Revidering av reglementen.
I) Val av en representant i TLTH:s valberedning.
J) Val av en representant i TLTH:s valnämnd för
fullmäktigevalet.
K) Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
L) Val av två revisorer med suppleanter.
M) Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
Kap 4 §7 i denna stadga.

§5

Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25
medlemmar därom hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av
vilket ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar
efter det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum
under ferietid.

§6

Utlysande

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet.
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

§7

Upptagande av
motion

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet.
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

KAP5 REVISION
§1

Revisorerna

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna
stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§2

Åligganden

Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

§3

Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

§4

Revisionsberättelse

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

§5

Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild
revisionsberättelse häröver.

KAP6 VALBEREDNING
§1

Sammansättning

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika
sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod
och bör representera olika årskurser.

§2

Åligganden

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

KAP7 VAL
§1

Valbarhet

Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av Asektionen.

§2

Val

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen.
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

§3

Fyllnadsval

Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas.
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen.

KAP8 PROCEDURREGLER
§1

Procedurregler

För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.

KAP9 PROTOKOLL
§1

Sektionsmötet

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll. Protokoll signeras av
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

§2

Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

§3

Offentliggörande

Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom Asektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter
möte.

KAP10 INSPEKTOR
§1

Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.

§2

Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH.
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper
kalenderårsvis.

§3

Åligganden

Det åligger inspektor att:
A) hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
B) verka för ett gott förhållande mellan de studerande, institutionerna och LTH i övrigt.
C) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.

§4

Rättigheter

Inspektor har rätt att:
A) erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och styrelsemöten.
B) närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens sammanträden.
C) erhålla gratis förfriskningar vid A-sektionens barer och fester.

KAP11 SEKTIONSSTYRELSEN
§1

Befogenhet

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i
alla sektionsorgan.

§2

Sammansättning

Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och
Sekreterare, samt av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande,
Info-ordförande, NärU-ordförande, AktU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs samt en
(1) övrig ledamot.

§3

Firmatecknare

Firmatecknare för A-sektionen skall vara sektionsstyrelsens ordförande och kassör var
för sig.

§4

Konton

Personer som får disponera sektionens samtliga konton skall vara sektionsstyrelsens
ordförande och kassör samt eventuellt för enskilt konto ytterligare funktionärer utsedda
av sektionsstyrelsen.

§5

Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst tre gånger
per termin, samt i övrigt då sektionens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så
kräver.

§6

Adjungering

Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden.
Ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorerna, A-sektionens
inspektor samt Jämlikhetsombud och Världsmästaren.

§7

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst 6 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är
ordförandes röst utslagsgivande.

§8

Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

§9

Åligganden

Det åligger sektionsstyrelsen att:
A) inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela verksamhet.
B) förbereda sektionsmöten.
C) verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötes beslut.
D) tillse att gällande stadgar och förordningar för sektionen efterlevs.
E) ansvara för sektionens medel.
F) till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
G) verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och övriga tillgångar.
H) bereda inkomna förslag, handha sektionens korrespondens samt i övrigt sköta
löpande ärenden.
I) till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut överlämna
verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar
ta del av.
J) genomföra fyllnadsval i enlighet med Kap 7 §3 i denna stadga.
K) välja representanter till med sektionen sammanhängande organ där A-teknologer
bereds säte och stämma.
L) på alla sätt verka för sektionens bästa.
M) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till A-sektionens Inspektor.

§10 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen 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.

§11 Entledigande

Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande
omständigheter, av styrelsen i väntan på nästa terminsmöte där sektionens medlemmar
beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. Om styrelsens beslut inte
bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast upphävas.

§12 Protokoll

Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets
sekreterare.

KAP12 UTSKOTT
§1

Definition

A-sektionens utskott är:
Studierådet för Arkitektur (SRA)
Studierådet för Industridesign (SRID)
Sexmästeriet
Näringslivsutskottet (NärU)
Informationsutskottet (Info)
Aktivitetsutskottet (AktU)

Ceremoniutskottet (CeremU)
Phøset
§2

Åligganden

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.
§3

Ledamöter

§4

Studieråden;
för Arkitektur
(SRA)
för Industridesign
(SRID)

§6

§7

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet.
Sektionsstyrelsen kan utse ytterligare ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är
skyldig att informera utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

4:1

Sammansättning

Studieråden består av SRA- och SRID-ordförande, som är
utskottens respektive ordförande, samt erforderligt antal
övriga funktionärer i enlighet med studierådens
reglemente.

4:2

Åligganden

Det åligger Studieråden att:
A) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
B) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden
och till institutionsstyrelsesammanträden.
C) nominera studentrepresentanter i med utbildningen
sammanhängande organ där A-teknologerna bereds säte
och stämma.
Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s
utbildningsutskott.

6:1

Sammansättning

Sexmästeriet består av sexmästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med sexmästeriets reglemente.

6:2

Åligganden

Det åligger sexmästeriet att tillgodose A-sektionens
medlemmar med festarrangemang.

7:1

Sammansättning

Näringslivsutskottet består av NärU-ordföranden, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Näringslivsutskottets
reglemente.

Sexmästeriet

NärU

§8

§9

7:2

Åligganden

Det åligger Näringslivsutskottet att upprätta och
upprätthålla förbindelser mellan näringsliv och sektion.
Näringslivsutskottet skall tillse att allmänhet och bransch
är välinformerade om sektionens verksamhet.
Näringslivsutskottet har också övergripande ansvar för
sektionens sökande av sponsorer.

8:1

Sammansättning

Informationsutskottet består av Info-ordföranden, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med informationsutskottets
reglemente.

8:2

Åligganden

Det åligger informationsutskottet att tillgodose sektionens
medlemmar med information via sektionens olika
informationskanaler.

9:1

Sammansättning

Aktivitetsutskottet består av AktU-ordföranden, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med aktivitetsutskottets reglemente.

9:2

Åligganden

Det åligger aktivitetsutskottet att tillgodose A-sektionens
medlemmar med nöjes- och fritidsarrangemang.

10:1

Sammansättning

Ceremoniutskottet består av Vice Ordförande, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets reglemente.

10:2

Åligganden

Det åligger ceremoniutskottet att ansvara för bärandet av
sektionens standar, ansvara för att högtidliga tillfällen
sköts i god ordning, utdela medaljer på lämpligt sätt samt
att hålla kontakten med sektionens alumner.

11:1

Sammansättning

Phøset består av Øverphøset, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
phøsets reglemente.

11:2

Åligganden

Det åligger phøset att till varje läsårsstart planera och
genomföra nollningen för nollorna.

Info

AktU

§10 CeremU

§11 Phøset

KAP13 FRIA FÖRENINGAR
§1

Definition

Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.

§2

Godkännande

För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.

§3

Rättighet

En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser

gentemot de fria föreningarna.

KAP14 SEKTIONSORDFÖRANDE
§1

Uppgift

Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens
verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.

§2

Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter.
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande
sammanträde.

§3

Rättighet

Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande
organ.

§4

Förfall

Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice
ordförande.

§5

Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

KAP15 PRESIDIET
§1

Definition

Presidiet är sektionsstyrelsens ledning.

§2

Ansvar

Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och
styrelsemöte.

§3

Sammansättning

Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter:
3:1

Vice Ordförande

Vice ordförande skall bistå sektionsordförande i dennes
arbete samt träda in i sektionsordförandes ställe vid
dennes förfall.

3:2

Kassör

Kassörens uppgift är att handha sektionens ekonomi,
lägga förslag på budget, samt sköta sektionens bokföring.

3:3

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar för att föra protokoll vid
sektionsmöten och styrelsemöten. Sekreteraren har även
övergripande ansvar över sektionens administrativa
göromål.

KAP16 FUNKTIONÄRER
§1

Definition

Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.

§2

Medlemskap

Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.

§3

Åligganden

Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

§4

Överlämning

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

§5

Entledigande

Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

KAP17 TIDSBESTÄMNING
§1

Verksamhets- och
räkenskapsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.

§2

Mandattider

Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

KAP18 STADGAN
§1

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i
saken.

§2

Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders
intervall.

§3

Giltighet

Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§4

Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP19 REGLEMENTET
§1

Innehåll

Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter
som inte ryms inom denna stadga.

§2

Ändring

Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.

§3

Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP20 UPPLÖSNING
§1

Upplösning

A-sektionen får ej upplösas.

PROPOSITION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET
2013-12-06
Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 30 / 9 - 14
FM

7

bil.
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PROPOSITION ANGÅENDE ENTLEDIGANDE AV STYRELSELEDAMÖTER

Bakgrund:

Det har vid flera tillfällen funnits utskottsordföranden/styrelseledamöter som av förståeliga och
omfattande omständigheter har önskat att avgå från sin post för att möjliggöra ett bättre fortsatt arbete
och lämna plats för en lämpligare kandidat. Styrelsen har vid sådana tillfällen för sektionens bästa valt att
entlediga styrelseledamoten och fyllnadsvälja en ny person för posten. I sektionens stadgar står det dock
att styrelseledamot endast får entledigas av ett sektionsmöte, medan fyllnadsval av styrelseledamot får
förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte. Styrelsen anser att en styrelseledamot skall kunna
entledigas, om denne själv så önskar på grund av omfattande omständigheter, av styrelsen i väntan på
terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar om styrelsens beslut ska bifallas eller ej, och att
stadgarna då också bör överensstämma med detta.

Sektionsstyrelsen yrkar
att

i stadgarnas kapitel 11 §11 ändra från ”Styrelseledamot kan endast entledigas av sektionsmöte.” till
”Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande omständigheter, av
styrelsen i väntan på nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om
styrelsens beslut ska bifallas. Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut
genast upphävas.”

Sektionsstyrelsen genom

Tobias Lundkvist
Ordförande 2013
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PROPOSITION ANGÅENDE NAMNBYTE AV ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bakgrund:

I syfte att förtydliga meningen med utskottet, hamna mer i linje med resten av sektionerna på
LTH och anknyta mer till kårens ena ben(utbildning – näringsliv – fritid) näringsliv yrkar styrelsen på att
Arbetsmarknadsutskottet ska byta namn till Näringslivsutskottet.

Sektionsstyrelsen yrkar
att

namnet på utskottet ändras från ”Arbetsmarknadsutskottet” till ”Näringslivsutskottet” på
samtliga ställen i stadgarna.

att

det förkortade namnet på utskottet ändras från ”ArmU” till ”NärU” på samtliga ställen i
stadgarna.

att

namnet på utskottet ändras från ”Arbetsmarknadsutskottet” till ”Näringslivsutskottet” på samtliga
ställen i reglementet.

att

det förkortade namnet på utskottet ändras från ”ArmU” till ”NärU” på samtliga ställen i
reglementet.

Sektionsstyrelsen genom

Tobias Lundkvist
Ordförande 2013
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PROPOSITION ANGÅENDE SEKTIONENS ORDINARIE MEDLEMMAR

Bakgrund:

Det har nyligen tillkommit en ny masterutbildning inom arkitektur som inte finns med i listan för de
utbildningar man kan läsa för att kunna vara ordinarie medlem inom A-sektionen i stadgarna. Styrelsen
anser att detta bör ändras och att formulering för denna lista ska ändras så att det inte krävs stadgeändring
då utbildning inom fälten för arkitektur eller industridesign läggs till, tas bort eller byter namn.

Sektionsstyrelsen yrkar
att

i stadgarnas KAP2 §1 ändra från ”Ordinarie medlem är varje studerande som fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2. och är inskriven vid;
A) Arkitektutbildning
B) Kandidat- eller masterutbildning i industridesign
C) Fristående kurser inom arkitektur eller industridesign
D) Masterutbildning i stadsbyggnad,
vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.” till ” Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.”.

Sektionsstyrelsen genom

Tobias Lundkvist
Ordförande 2013
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PROPOSITION ANGÅENDE VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER

Bakgrund:

Under verksamhetsåret har det uppkommit diskussioner kring vilka som kan väljas till vilka poster, detta
då vårterminsmötet 2013 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta resterande del av valberedningen. En av de
till valberedningen föreslagna satt för tillfället även i sektionsstyrelsen, något som kan ses som
problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Efter dikussioner i styrelsen har vi kommit fram till att
stadgarna är för vaga angående vilka som är valbara till valberedningen och har som avsikt med denna
proposition att förtydliga detta för att undvika liknande situationer i framtiden.

Sektionsstyrelsen yrkar
att

i stadgarnas KAP6 §1 ändra från ”Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en
Ordförande, tillika sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna bör
representera olika årskurser.” till ” Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en
Ordförande, tillika sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en
styrelsepost under mandatperioden och bör representera olika årskurser.”.

Sektionsstyrelsen genom

Tobias Lundkvist
Ordförande 2013
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Sektionen

§1.1

Namn

Datatekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola.

§1.2

Ändamål

Föreningens ändamål och syfte är att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, att främja deras studier och utbildning, att tillvarata deras gemensamma intressen, samt vad därmed äger sammanhang. Sektionen drivs utan vinstintresse.

§1.3

Symbol

Sektionens officiella symbol ser ut enligt nedanstående bild.

§1.4

Färg

Sektionens färg är Råsa.

§1.5

Maskot

Sektionens maskot är Rosa Pantern.

§1.6

Blomma

Sektionens blomma är Råsa Digitalis.

§1.7

Hymn

Sektionshymnen är ”Rosa på bal” av E. Taube.

§1.8

Överklagande

Beslut taget av någon av sektionens myndigheter kan hos kårens
fullmäktige överklagas av minst en tiondel, eller etthundra av
sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet
tillkännagetts.

§1.9

Undanröjande

Beslut taget av någon av sektionens myndigheter kan av kårens
fullmäktige undanröjas endast om det uppenbart strider mot ändamålsparagrafen §1.2 eller mot ändamålsparagrafen i kårens
stadgar.

2.
§2.1

Ordinarie medlemmar
Definition

Ordinarie medlem är var person som är medlem i Teknologkåren
vid LTH samt antingen läser vid ett av följande program:
• Civilingenjörsutbildningen i Datateknik vid LTH
• Civilingenjörsutbildningen i Informations- och kommunikationsteknik vid LTH
• Master of Science - Wireless communication eller student av
kårstyrelsen förd till sektionen.

§2.2

Skyldigheter

Medlem är skyldig:
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att vara ordinarie medlem vid TLTH
att iaktta kårens och sektionens stadgar och reglemente.
§2.3

Rättigheter

Medlem som fullgjort sina skyldigheter enligt §2.2 äger rätt att:
att med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter som företräder sektionen
att närvara med yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt vid sektionsmöte
att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionen, samt
att kandidera vid allmänna val inom sektion och kår.

3.

Hedersmedlemmar

§3.1

Definition

Person som gjort betydande insatser för sektionens verksamhet,
existens eller fortlevnad.

§3.2

Val

Hedersmedlem kan utses av sektionsmöte med minst nio tiondelar av samtliga avgivna röster.

§3.3

Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig:
att iaktta kårens och sektionens stadgar och reglemente.

§3.4

Rättigheter

Hedersmedlem äger rätt:
att närvara med yttranderätt och yrkanderätt vid sektionsmöte,
att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionen, samt
att kandidera vid allmänna val inom sektionen.

4.

Virtuella medlemmar

§4.1

Definition

Person som av praktiska och ideologiska skäl önskar tillhöra sektionen samt med själ och hjärta är villig att prisa densamma.

§4.2

Val

Virtuell medlem kan utses av sektionsmöte med kvalificerad majoritet.

§4.3

Skyldigheter

Virtuell medlem är skyldig:
att iaktta kårens och sektionens stadgar och reglemente.
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Virtuell medlem äger rätt:
att närvara med yttranderätt och yrkanderätt vid sektionsmöte,
att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionen, samt
att kandidera vid funktionärsval inom sektionen undantaget
poster som innebär styrelsepost eller chef för utskott.

5.

Alumnimedlemmar

§5.1

Definition

Person som tidigare varit ordinarie medlem på sektionen samt
är stödmedlem på Tekonologkåren vid TLTH.

§5.2

Skyldigheter

Alumnimedlem är skyldig:
att iaktta kårens och sektionens stadgar och reglemente.
att att vara stödmedlem vid TLTH.

§5.3

Rättigheter

Alumnimedlem äger rätt:
att närvara med yttranderätt och yrkanderätt vid sektionsmöte,
att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionen, samt
att kandidera vid funktionärsval inom sektionen undantaget
poster som innebär styrelsepost eller chef för utskott.

§5.4

6.

Utträde

Alumnimedlemmar kan utträda ur sektionen genom egen förfrågan varpå sektionsmöte må besluta så. Sektionsmötet må även
besluta att entlediga Alumnimedlämmar om denne inte uppfyller de skyldigheter som åligger posten.

Organisation

§6.1

Högsta beslutande
organ

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§6.2

Organisation

Sektionens verksamhet utövas på det sätt denna stadga föreskriver genom:
a) Styrelsen,
b) Studierådet,

3 (12)

DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
STADGAR

HTM2 2013
2013–11–20

c) Utskott,
d) Valberedningen,
e) Revisorer,
f) Inspektor, samt
g) Fristående föreningar.

7.
§7.1

8.

Verksamhetsår
Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Sektionsmöte

§8.1

Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§8.2

Rösträtt

Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar.

§8.3

Beslutsförhet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut då antalet närvarande röstberättigade medlemmar är minst tjugoen.

§8.4

Adjungeringar

Ständigt adjungerande med yttranderätt och yrkanderätt vid sektionsmöten är:
a) inspektorn,
b) revisorerna, samt
c) kårstyrelsens ledamöter.

§8.5

Förhandlingsledare

Sektionsmötets förhandlingar leds av talmannen eller av mötet
tillförordnad mötesordförande.

§8.6

Utlysande

Styrelsen kallar till sektionsmöte.
Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall anslås på sektionens anslagstavla senast tjugo dagar eller tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra sektionsmöte skall anslås på sektionens anslagstavla senast femton dagar eller fem läsdagar före mötet.

§8.7

Handlingar

Föredragningslista samt erforderliga handlingar skall anslås på
anslagstavlan senast sju dagar eller fem läsdagar före mötet.

§8.8

Upptagande av
ärende

Varje medlem äger rätt att upptaga ärende till behandling på sektionsmöte. Sådan motion skall skriftligen ha inkommit till styrelsen minst nio dagar eller sju läsdagar innan sammanträdet.
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§8.8.2 Interpellation

Varje medlem som önskar erhålla förklaring av funktionär angående dennes verksamhet äger rätt att ställa interpellation till
denne. Om så begärs av den till vilken interpellation är riktad,
skall den avges i skriftlig form. Sådan interpellation skall skriftligen ha inkommit till styrelsen samt ha tillställts den som interpellationen är riktad till senast fem dagar eller tre läsdagar före
sammanträdet. Svar på interpellationen skall avges på sammanträdet.

§8.8.3 Misstroendevotum

Varje medlem äger rätt att ställa misstroendevotum mot sektionsfunktionär. Sådan misstroendevotum ska skriftligen ha inkommit till styrelsen senast nio dagar eller sju läsdagar före sammanträdet. Om sektionsmötet bifaller yrkandet om misstroende entledigas funtionären från sitt uppdrag.

§8.9

Vid vårterminsmötet skall följande ärenden förekomma:

Vårterminsmöte

a) verksamhetsberättelse och bokslut från föregående års styrelse,
b) revisionsberättelse för det förflutna verksamhetsåret,
c) fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse,
d) Verksamhetsrapport från styrelsen, samt
e) val enligt reglemente.
§8.10 Höstterminsmöte ett

Det första höstterminsmötet skall hållas i första läsperioden efter
sommaren. Vid detta möte skall följande ärenden förekomma:
a) halvårsbokslut,
b) Verksamhetsrapport från styrelsen, samt
c) val enligt reglemente.

§8.11 Höstterminsmöte två Vid andra höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
a) information om sektionens ekonomiska status,
b) budget för nästkommande verksamhetsår,
c) Verksamhetsrapport från styrelsen, samt
d) val enligt reglemente.
§8.12 Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte skall hållas
då sektionens styrelse beslutar så,
då revisorerna hos styrelsen därom skriftligt anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas behandlas, eller
då minst tjugofem medlemmar hos styrelsen därom skriftligen
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anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas behandlas.
Dylikt möte skall hållas inom tjugo dagar eller tio läsdagar efter
det att anhållan inkommit till styrelsen.

9.

Valberedning

§9.1

Uppgift

Valberedningen har som uppgift att förbereda val som skall förrättas av sektionsmötet.

§9.2

Sammansättning

Sektionens valberedning består av ordförande samt minst en representant från var och en av de fyra senaste årskurserna.

§9.3

Åligganden

Det åligger valberedningen att, senast sju dagar eller fem läsdagar innan sektionsmötet, skriftligen anslå sitt förslag på sektionens anslagstavla.

10.

Val

§10.1 Valbarhet

Valbar till funktionärspost är endast sektionsmedlem, undantaget val av revisorer samt inspektor.

§10.2 Val

Sektionsmötets val av funktionärer förbereds av valberedningen.
Utöver valberedningens förslag må fri kandidatnominering ske
intill tiden för frågans avgörande.

§10.3 Fyllnadsval

Styrelsemedlemmar, revisorer, inspektor och valberedning kan
endast väljas av sektionsmöte. Representanter i universitetets organ kan endast nomineras av sektionsmöte eller studierådet. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen.

§10.4 Entledigande

Funktionär kan bli entledigad av den instans som har valt denne.
Sektionsmötet äger rätt att med kvalificerad majoritet entlediga
alla funktionärer.

11.

Procedurregler

§11.1 Röstning

Röstning via fullmakt är ej tillåten.

§11.2 Jävighet

Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken
han/hon är ansvarig, eller i beslut av vars utgång han/hon kan
äga ett ekonomiskt intresse.

§11.3 Acklamation

Beslut fattas genom acklamation, såvida votering ej begärts.
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§11.4 Votering

Votering skall vara sluten vid personval. I alla övriga fall skall
öppen votering hållas. Om så begärs skall vid öppen votering
föras röstprotokoll. Sluten votering sker efter namnupprop. Om
röstetalet är lika äger mötesordförande utslagsröst vid öppen votering, vid sluten votering avgör lotten.

§11.5 Adjungerade

Adjungerade må deltaga i sammanträde med yttranderätt och
yrkanderätt.

§11.6 Kvalificerad majoritet Med kvalificerad majoritet menas, om ej annat stadgats, minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna.

12.

Protokoll

§12.1 Sektionsmöte

Vid sektionsmöte skall föras protokoll, som upptar anteckningar
om ärendets art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut, särskilda yttranden och reservationer samt förteckning över
de närvarande.

§12.2 Övriga myndigheter

Vid övriga beslutande myndigheters sammanträden förs protokoll, som upptar tagna beslut och förteckning över de närvarande.

§12.3 Justering

Sektionsmötesprotokoll justeras inom tio dagar av mötesordföranden samt två, på mötet valda justeringsmän.
Övriga myndigheters protokoll justeras snarast av mötesordförande.

§12.4 Offentliggörande

Justerade protokoll skall anslås på sektionens anslagstavla.

§12.5 Arkivering

Samtliga möteshandlingar skall arkiveras.

13.

Styrelsen

§13.1 Befogenhet

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ.

§13.2 Sammansättning

Sektionsstyrelsen utgörs av ordförande, propagandamästare, skattmästare, studierådsordförande, cafémästare, näringslivsansvarig,
källarmästare, programmästare, sexmästare samt överphös.

§13.3 Vice ordförande

Inom sektionsstyrelsen skall en vice ordförande utses.

§13.4 Beslut

Sektionsstyrelsen är beslutsför om fler än hälften av sektionsstyrelsens ledamöter är närvarande.

§13.5 Sammanträde

Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
vid dennes frånvaro av vice ordföranden. Rätt att begära utlysning av styrelsemöte har
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a) styrelseledamot,
b) revisor, samt
c) inspektor.
§13.6 Kallelse

Kallelse till styrelsemöte samt föredragningslista skall senast fem
dager eller tre läsdagar före sammanträdet tillställas styrelsens
ledamöter, revisorerna, inspektorn samt anslås på sektionens anslagstavla.

§13.7 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut som fattats i sektionsstyrelsen är solidariskt ansvarig för detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig om han/hon inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde då han/hon varit närvarande.

14.

Utskott

§14.1 Definition

Sektionens utskott är:
a) Propagandamästeriet,
b) Skattmästeriet,
c) Studierådet,
d) Cafémästeriet,
e) Näringslivsutskottet,
f) Källarmästeriet,
g) Programmästeriet,
h) Sexmästeriet,
i) Staben, samt
j) Medaljelelekommittén.

§14.2 Åligganden

Det åligger sektionens utskott att följa sektionens stadgar och
reglemente.

§14.3 Propagandamästeriet Propagandamästeriet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas behov av information och fotografering, underhåll
och handhavande av sektionens arkiv samt vad därmed äger
sammanhang.
§14.4 Skattmästeriet

Skattmästeriet har till uppgift att handha sektionens ekonomi
och bokföring samt vad därmed äger sammanhang.

§14.5 Studierådet

Studierådet vid Datatekniksektionen är sektionens högsta beslu8 (12)
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tande organ för studiebevakning samt vad därmed äger sammanhang. Undantaget är frågor som berörs av sektionsmötet.
§14.6 Cafémästeriet

Cafémästeriet har till uppgift att till studentvänliga priser tillgodose sektionsmedlemmarnas behov av cafévaror samt vad därmed äger sammanhang.

§14.7 Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas intressen vad gäller kontakter med näringslivet samt
vad därmed äger sammanhang.

§14.8 Källarmästeriet

Källarmästeriet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas intressen i frågor om underhåll av sektionens lokaler,
sektionens datorer samt vad därmed äger sammanhang.

§14.9 Programmästeriet

Programmästeriet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas behov av nöjen och förströelser samt vad därmed äger
sammanhang.

§14.10 Staben

Staben har till uppgift att genomföra nollning samt vad därmed
äger sammanhang.

§14.11 Sexmästeriet

Sexmästeriet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas intressen vad gäller festaktivitet samt vad därmed äger sammanhang.

§14.12 Medaljelelekommittén

Medaljelelekommittén har till uppgift att dela ut medaljer till
sektionsfunktionärer.

§14.13 Alternativ titulering

Alternativ titulering för utskott är mästeri.

15.

Inspektor

§15.1 Uppgift

Inspektorn skall ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens
verksamhet samt vad därmed äger sammanhang.

§15.2 Val

Inspektor väljs med kvalificerad majoritet av sektionsmöte för
en tid av två år. Inspektorn skall väljas bland de lärare som är
knutna till datateknikutbildningen vid LTH.

§15.3 Åligganden

Det åligger inspektorn att hålla sig informerad om sektionens
verksamhet.

§15.4 Rättigheter

Inspektorn äger rätt:
att närvara vid samtliga sektionens myndigheters sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt,
att erhålla samtliga sektionens handlingar rörande sektionens
myndigheters sammanträden,
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att taga del av sektionens protokoll och övriga handlingar, samt
i övrigt bli informerad om sektionens verksamhet, samt
att erhålla av sektionen utgivna publikationer.

16.

Funktionärer

§16.1 Definition

Sektionens funktionärer är:
av sektionsmötet utsedda till förtroendeposter, samt
av sektionsstyrelsen utsedda till förtroendeposter

§16.2 Skyldigheter

Sektionens funktionärer är skyldiga att följa gällande stadgar och
reglemente, samt att verka för sektionens bästa.

§16.3 Mandatperiod

Mandatperioden för sektionens funktionärer är kalenderår då ej
annat stadgats i reglementet.

17.

Ekonomi

§17.1 Skötsel

Sektionens ekonomi sköts av sektionens skattmästare. Varje utskott är dock ansvarig för sin verksamhet.

§17.2 Redovisning

Sektionsstyrelsen ansvarar för att sektionens redovisning sköts i
enlighet med myndigheters krav och god redovisningssed.

§17.3 Firma

Sektionens firma tecknas av styrelsen som helhet samt skattmästaren och ordföranden var för sig.

18.

Stadgan

§18.1 Tolkning

Vid tolkning av stadgan gäller inspektorns tolkning intill dess
sektionsmötet beslutat i saken. Vid avsaknad av inspektor gäller
sektionsordförandens tolkning intill dess sektionsmötet beslutat
i saken. Tolkningar skall protokollföras och redovisas på nästkommande sektionsmöte.

§18.2 Ändring

För ändring av stadgan krävs likalydande beslut med kvalificerad majoritet på två sektionsmöten med minst en månad och
högst tretton månader emellan.

§18.3 Fastställande

Ändring av paragraf träder ej i kraft förrän de stadfästs på vederbörligt sätt i enlighet med kårens stadgar.

§18.4 Giltighet

Skulle någon av dessa stadgar strida mot kårens stadgar, gäller i
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sådana fall kårens stadgar.

19.

Reglemente

§19.1 Definition

Reglementet är ett tillägg till stadgarna, i vilket tillämpningsföreskrifter och övriga föreskrifter återfinns.

§19.2 Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller inspektorns tolkning intill dess
sektionsmötet beslutat i saken. Vid avsaknad av inspektor gäller
sektionsordförandens tolkning intill dess sektionsmötet beslutat
i saken. Tolkningar skall protokollföras och redovisas på nästkommande sektionsmöte.

§19.3 Ändring

För ändring av reglementet krävs likalydande beslut på två sektionsmöten med minst en månad och högst tretton månader emellan, eller beslut med kvalificerad majoritet på ett sektionsmöte.

20.

Fristående föreningar

§20.1 Definition

För att betraktas som en fristående förening skall föreningen vara godkänd av sektionsmötet och ha av sektionsmötet stadfästa
stadgar.

§20.2 Bildande

Fristående föreningar kan bildas bland sektionens medlemmar.

§20.3 Stadgar

Stadgar skall innehålla namn och bestämmelser om syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och föreningsstyrelse.

§20.4 Syfte och verksamhet En fristående förenings syfte och verksamhet får inte gå i konflikt
med sektionens dito.
§20.5 Rättigheter

En fristående förening inom sektionen må av styrelsen beviljas
rätt att utnyttja vissa av sektionslokalerna för sin verksamhet.

§20.6 Skyldigheter

En fristående förening är skyldig att, när sektionens styrelse eller sektionsmötet så kräver, ställa sina handlingar till sektionens
förfogande. Detta inkluderar även aktuell medlemsmatrikel.

§20.7 Förlust- och
underskottsgaranti

Sektionen kan lämna förlust- och underskottsgaranti upp till högst
hälften av förlusten/underskottet till föreningen.

§20.8 Revisorer

Om sektionen givit någon form av ekonomiska garantier till föreningen skall en av föreningens revisorer utses av sektionen.

§20.9 Sammansättning

Den fristående föreningens medlemmar skall till övervägande
del utgöras av sektionsmedlemmar.
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Ordenssällskapet

§21.1 Ordenssällskapet
Datatekniksektionen
vid Lunds Tekniska
Högskola, ODLTH

22.
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ODLTH är organisatoriskt underställt övermarskalken. ODLTH
lyder under, av sektionen, för ODLTH fastslagna stadgar.

Upplösning

§22.1 Upplösning

Datatekniksektionen kan ej upplösas.

§22.2 Tillgångar

Vid upplösning av sektionen tillfaller tillgångarna Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, vilken har att förvalta dessa
under minst fem år, varefter kåren äger använda tillgångarna till
förmån för studenterna vid LTH. I fall av en ny studentsammanslutning bildas inom dessa fem år, må kåren överväga om tillgångarna skall överlåtas till den nya organisationen.
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Motion angående TLTH:s alkohol- och
drogpolicy
Bakgrund

Sedan den nuvarande alkoholpolicyn antogs, 14/11-07, har den lag som policyn hänvisar till
(1994:1738) genomgått en större revidering och därmed hänvisar policyn till fel lagtext.
Dessutom hänvisar policyn på flera ställen till flera andra dokument som av olika skäl inte
längre är tillgängliga. Från och med 2014 deltar också TLTH tillsammans med andra kårer
och nationer i det nationella projektet ”Krogar mot knark” där en del i handlingsplanen är att
ha en policy angående narkotika.
Jag har därför i samråd med kommunens Tillståndsenhet reviderat alkoholpolicyn för att
stämma överens med den nuvarande lagen (2010:1622) och även innehålla ett avsnitt
gällande narkotika.

Förslag
Jag yrkar på
att

ersätta TLTH:s alkoholpolicy (Policy för alkoholhantering) med
TLTH:s alkohol- och drogpolicy (bifogad)

I tjänsten,

KARIN DAMMER,
Aktivitetssamordnare 2013

Motion angående
drogpolicy

TLTH:s

alkohol-

och

1 ( 1)

POLICY

Kårhuset Lund, 12 september 2014

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 2 / 9 - 14
FM

6

bil.

19

TLTHs alkohol- och drogpolicy
1. Bakgrund

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en ideell förening som samlar
cirka 7000 medlemmar. TLTHs huvudsyfte är som studentkår att främja medlemmarnas
studier och vad därmed äger sammanhang. Utöver detta arrangeras emellertid
omfattande sociala aktiviteter inbegripande mässor, utflykter, fester och nollning för nya
studenter där en stor del av aktiviteterna på något sätt innehåller mer eller mindre
alkohol.

2. Vision

TLTH ska främja en sund inställning till alkohol som minskar risken för sociala och
medicinska skadeverkningar 1.

Att välja alkoholfritt skall alltid vara ett naturligt alternativ och ingen skall känna sig
uppmanad eller tvingad att inmundiga alkohol för att passa in på TLTHs arrangemang.
Deltagare skall därför alltid göra ett aktivt val om de vill ha alkohol.
Berusningsgraden skall hållas på en trivsam nivå 2, TLTHs festverksamhet ska vara
roliga och välkomnande för alla.
TLTHs fester skall ses som ett föredöme inom studentvärlden.
TLTH ska ha nolltolerans mot alla typer av narkotika för annat än medicinskt bruk och
allt bruk av dessa räknas som missbruk. 3
TLTH ska verka för att öka medvetenheten om riskerna med överkonsumtion av
berusningsmedel, och arbeta för att minimera olägenheter orsakade av alkohol och
narkotika.
Denna policy har sin utgångspunkt i alkohollagen (SFS 2010:1622) samt
narkotikastrafflagen
(SFS
1968:64)
vilka
själfallet
alltid
ska
följas.
Myndighetsrekommendationer bör också alltid beaktas.

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

Alkohollagen (2010:1622) Kap 3 §5
Information om vilka preparat som räknas som narkotika finns på Läkemedelsverkets hemsida.
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3. Handlingsplan
Alkoholfria alternativ
Bra utbud av alkoholfria alternativ skall alltid finnas och det ska tydligt framgå vid all
annonsering där
alkoholhaltiga alternativ marknadsförs 4. Utbudets omfattning skall vara tillfredsställande
med avseende på tillställningens karaktär 5. Utöver läsk kan det innefatta t ex alkoholfri
cider, öl, juice och alkoholfria drinkar. Socialnämnden har sedan i november 2013 6
beslutat att lägga extra fokus på att serveringsställena i Lund ska ha ett tillfredställande
utbud av alkoholfria drycker.
Alkoholfritt alternativ skall aldrig bekosta alkohol och skall vara billigare där sådan
prisskillnad motiveras av inköpspriset, detta gäller även vid försäljning av
sittningsbiljetter. Prissättningen skall alltid vara sådan att starkare drycker inte främjas,
starköl ska således alltid kosta mer än lättöl. Vatten bör alltid finnas tillgängligt utan
kostnad.
Servering
Alkohol skall serveras med återhållsamhet och serveringen ska avbrytas innan gästen
blir så onykter att denna måste avvisas. Strävan bör vara att hålla berusningsnivån vid
”salongsberusning”. Dags att sluta servera är när gästen är ”märkbart påverkad” 7.
Tecken på sådan berusning är att gästen talar otydligt eller högljutt, går ostadigt, blir
fumlig eller slumrar till. Vid högre berusningsgrad skall gästen avvisas 8. Se råd och tips
nedan för mer information om berusningsgrader.
En person som trots allt fått för mycket att dricka skall avvisas från lokalen. Ombesörj
gärna att personen kommer hem genom sällskap, skjutsa hem eller hjälp till att beställa
en taxi. Serveringspersonalen kan stå ansvariga för att en gäst skadat sig på väg hem från
tillställningen om personen i fråga har blivit överserverad.
För att säkerställa en säker och trevlig miljö är personal som handskas med alkohol
givetvis nykter på arbetstid och förtär heller ingen alkohol under arbetstid. 9 Detta gäller
även personal som jobbar som tekniker eller DJ under alla Teknologkårens event, även
de som inte äger rum i Kårhuset.
Det skall finnas flera alternativ varm mat för servering under hela tillställningen. 10
Animering som innebär att man inte får sälja s.k. spritpaket till ett billigare pris., skall
inte förekomma. Det är dock tillåtet att upplysa om sista beställning i samband med att
baren stänger. 11
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap §22
Folkhälsoinstitutet ger som allmänt råd att ”Vid detaljhandel med och servering av spritdrycker, vin och
starköl bör det av alkoholfria fest- och sällskapsdrycker finnas minst ett alternativ till vardera rött och vitt
vin. Dessutom bör lättöl och bordsvatten finnas som alternativ.”
6 Socialnämnden, Lund kommun, Sammanträdesprotokoll 2013-11-13, § 166
7 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §
8 Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 5 §
9 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 18 §
10 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 15 §
11 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 21 §
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Teknologkårens gäster ska aldrig uppmanas att köpa alkohol och någon typ av
alkoholhets ska aldrig förekomma på Teknologkårens event. Spritbiljetter ska kunna
återköpas om man väljer att inte utnyttja dem.
Uppmuntra gärna till varannan vatten eller dylika kampanjer!
Säkerhet
Nödutgångar måste vara tydligt utmärkta och ej blockerade.
God ordning och nykterhet skall råda i lokalen. Det är förbjudet att ta med alkohol ut
ur eller in i våra serveringslokaler. 12
TLTHs riktlinjer för vakter ska följas. Vakter som cirkulerar i lokalerna som kan hjälpa
överförfriskade personer ut och hjälpa barpersonalen att se vilka som inte skall serveras
mer eller se vilka som är påverkade av narkotika.
Utbildning
Serveringsansvariga för Teknologkårens alkoholtillstånd ska ha en enligt
Aktivitetssamordnare tillfredställande kunskap i alkoholhantering och alkohollagen,
förslagsvis genom att de gått någon av kommunens alkoholutbildningar.
Narkotika
Missbruk eller innehav av droger skall omedelbart anmälas till festarrangör och vakter
eller direkt till Aktivitetssamordnare samt polis om situationen kräver detta.
Teknologkåren bör i samråd med Polisen och tillståndsenheten bedriva ett preventivt
arbete mot att medlemmarna brukar narkotika. Samtliga serveringslokaler bör gås
igenom tillsammans med Polisen för att upptäcka brister ur säkerhetssynpunkt. Alla
festarrangörer ska ha kunskap om hur de kontaktar polisen om en narkotikapåverkad
person påträffas i serveringslokalen.
Tackfester och arbetsglädje
Alkohol skall undvikas som belöning till funktionärer. Det är dock tillåtet att bjuda på
alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder, speciellt bör
mängden starksprit begränsas. Gratis alkohol bör aldrig vara den stora begivenheten för
en fest. Observera att det inte är tillåtet att ha så kallade sexor för funktionärer som
jobbat på ett event efter eventets slut. 13
Aktivitetssamordnare
Teknologkåren har en person som särskilt ansvarar för Kårens alkoholhantering,
Aktivitetssamordnaren. Aktivitetssamordnaren ansvarar för att hålla god kontakt med
sektionernas sexmästerier gällande Teknologkårens alkoholpolicy och har ansvarar för
att dessa ges möjlighet att utbildas i dessa frågor samt att tillsammans med
sexmästerierna sätta upp gemensamma riktlinjer kring alkoholhantering för det aktuella
verksamhetsåret. Aktivitetssamordnaren ansvarar också för att se till att sektioner och
utskott som hyr Cornelis i syfte att bedriva pubverksamhet är väl införstådda med
12
13

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 23 §
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 24 §
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alkohollagen och vilka föreskrifter som gäller när man hyr lokalen.
Aktivitetssamordnaren är den som ansvarar för den huvudsakliga kontakten med
Tillståndsenheten.
Övrigt
Studenter är överrepresenterade i riskgruppen, det vill säga gruppen av människor som
riskerar skador eller beroende på grund av överkonsumtion. Personer i riskzonen ska
uppmärksammas på problemet, att lägga sig i är att bry sig om. Studenthälsan kan bistå
med råd och stöd åt studenter som har eller misstänker sig ha alkoholproblem.

Appendix till TLTHs alkohol- och
drogpolicy
Råd och tips

Detta kapitel innehåller tips och råd om gällande bestämmelser och hur man lever upp
till handlingsplanen.
Gällande rätt
Alkoholhantering regleras av Alkohollagen (2010:1622) som finns tillgänglig på internet.
Kapitel 1, 3, 6, 7 och 8 är de som är mest relevanta för vår verksamhet.
Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) är tillsynsmyndighet och har
därmed tolkningsföreträde och rätt att utge föreskrifter. Förhoppningsvis kommer
under 2014 en uppdaterad utgåva av ”Handbok för Alkohollagen” som myndigheten
gett ut. Tillståndsmyndigheten i Lund är den som i praktiken beviljar eller inte beviljar
alkoholtillstånd.

Tillstånd
För nästan alla tillställningar där alkohol serveras krävs serveringstillstånd.
Serveringstillstånd krävs
dock inte för servering där samtliga följande punkter är uppfyllda 14:
1. utan vinstintresse,
2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller
lättdrycker,
3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och
4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
Man får alltså inte ta ut kostnad för maten, eller inträde eller dylikt, utan enbart för
inköpet av dryckerna. Detta undantag är alltså tillämpbart på till exempel en tackfest då
man i förväg vet namn på de gäster som kommer. Undantaget är inte tillämpbart på till
exempel föreningsmöten.
Som försäljning räknas inte så kallat samköp då en person agerar ombud och handlar åt
annan som ersätter den förra för kostnaderna. Det skall då vara fråga om en begränsad
14

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 1a §
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deltagarkrets vid ett enstaka tillfälle där kostnaderna fördelas lika eller efter var och ens
förbeställda mängd.
Notera att dessa undantag endast gäller i så kallade fria lokaler, dvs där inget
serveringstillstånd finnes. Finns serveringstillstånd för lokalen får aldrig alkohol som ej
är inköpt av tillståndshavaren finnas i lokalen, oavsett om det för tillfället är en pub eller
ej. 15
Serveringstillstånd ansöker man om hos Tillståndsenheten vid Lunds Kommun.
Handläggningstiden på alkoholtillstånd är två veckor så se till att tillståndsansökan
skickas i tid.
Observera att tillstånden Teknologkåren beviljas oftast gäller enbart för Teknologkårens
medlemmar. Finns en gästlista är den ofta beviljad för en specifik grupp, till exempel
företagsrepresentanter, och det är då viktigt att det bara är personer ur den givna
gruppen som står på gästlistan.
Fast tillstånd innebär krav på kassaapparat. Använd den och dela ut kvitto till kunden.
Alkoholtillståndet skall finnas tillgängligt och bör hängas tydligt i lokalen.
Alkoholfria alternativ
Det finns en uppsjö av alkoholfria alternativ som komplement till läsk. Systembolaget
har en speciell avdelning med alkoholfria viner, både röda, vita och rosé, cider, öl och
till och med snaps. Lättöl och juice är också bra alternativ. En riktlinje är att ha samma
standard på det alkoholfria utbudet som på det alkoholhaltiga. Serveras bara öl på
sittningen kan det räcka med läsk som alternativ. Serveras ett vitt vin till förrätten, ett
rött till huvudrätten och ett dessertvin till efterrätten kan man servera alkoholfritt vitt
respektive rött vin till förrätt och huvudrätt, och alkoholfri cider till efterrätten.
I baren efter sittningen bör det finnas fler alternativ liksom det finns för alkoholhaltiga
alternativ. Serveras drinkar bör det också finnas alkoholfria drinkar. Förslag på recept
finns bland annat på Systembolagets hemsida.
Aktivitetssamordnaren hjälper mer än gärna till om det uppstår frågor kring
alkoholhanteringen och det är bättre att fråga en gång för lite än för mycket.
Aktivitetssamordnaren och Pedellen har sammanställt ett dokument över saker som kan
vara bra att tänka på i allmänhet när man nyttjar Kårens lokaler för festverksamhet.
Många problem undviks genom att man har god framförhållning och har planerat
eventet väl.

15
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KOMMENTARER

Lund, 7 oktober 2014
Gustav Seemann & Philip Dahlström

Kommentarer och ändringsförslag
Alkoholpolicyn
§19 Alkoholpolicy:
Kommentarer samt yrkanden rörande Motion angående TLTH:s alkohol- och drogpolicy"
3. Handlingsplan
- Alkoholfria alternativ
I sammanträdesprotokellet från Socialnämnden Lunds Kommun (6) hittar vi inget som nämnvärt
skiljer sig från lagtexten SFS (2010:1622) 8 kap §22 (4) varför vi tycker att sista meningen i första stycket
både är överflödig och missvisande.
Jämför (4) "Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval
och omfattning"
med (6) "Vid servering av alkoholdrycker ska erbjudas ett varierat och tydligt skyltat (ex. i dryckesmeny
eller bartavla) utbud av drycker som är alkoholfria eller har en alkoholhalt om högst 2, 25 volymprocent (lättdrycker)"
Vi yrkar därför på att stryka meningen:
Socialnämnden har sedan i november 2013 beslutat att lägga extra fokus på att serveringsställena i
Lund ska ha ett tillfredsställande utbud av alkoholfria drycker."
- Servering
Angående 4e stycket.
Det hänvisas till lagtext SFS (2010:1622) 8 kap §15 där det angående tillfälliga tillstånd står: Tillfälligt
tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat."
Då alla uthyrningar på Loftet samt majoriteten av uthyrningarna i Gasquesalen är med tillfälliga tillstånd och eftersom vi inte anser att vår alkohol- och drogpolicy nödvändigtvis måste vara striktare än
lagen yrkar vi på att
ändra Det skall finnas flera alternativ varm mat för servering under hela tillställningen"
till Det skall finnas mat för servering under hela tillställningen. Om servering sker i en lokal med ett
stadigvarande tillstånd skall flera alternativ mat finnas för servering."
- Tackfester och arbetsglädje:
Sista satsen i andra meningen är otydlig och svår att tolka. Det är onödigt att detaljstyra tackverksamheten på detta sätt, det gör det svårare att engagera sig och bidra till TLTHs verksamhet. Självklart

skall kåren stå för en sund alkoholkultur men vi måste fortfarande se kårens medlemmar som individer med eget ansvar och förnuft. Vi yrkar på att ändra
Det är dock tillåtet att bjuda på alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder,
speciellt bör mängden starksprit begränsas"
till
Det är dock tillåtet att bjuda på alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder."
Med anledning av att begreppet sexa inte är väldefinierat är sista meningen i stycket diffus. Får alltså
inte jag som individ gå till annan lokal och helt på eget bevåg äta egen mat och dricka egen öl efter att
jag har arbetet för TLTH?
Vi yrkar på att stryka meningen:
Öbservera att det inte är tillåtet att ha så kallade sexor för funktionärer som jobbat på ett event efter
eventets slut."
Vi skulle även vilja få förklarat för oss på vilket sätt hänvisning (13) är relevant för stycket. Vi ser inte
hur den paragrafen behandlar arbetsglädje alls.
Sammanfattningsvis yrkar vi på att
- stryka meningen: Socialnämnden har sedan i november 2013 beslutat att lägga extra fokus på att
serveringsställena i Lund ska ha ett tillfredsställande utbud av alkoholfria drycker."
- ändra lydelsen: Det skall finnas flera alternativ varm mat för servering under hela tillställningenttill: Det skall finnas mat för servering under hela tillställningen. Om servering sker i en lokal med ett
stadigvarande tillstånd skall flera alternativ mat finnas för servering."
- ändra lydelsen: Det är dock tillåtet att bjuda på alkohol i samband med tackfester, men det bör vara
i rimliga mängder, speciellt bör mängden starksprit begränsastill: Det är dock tillåtet att bjuda på
alkohol i samband med tackfester, men det bör vara i rimliga mängder."
- stryka meningen: Öbservera att det inte är tillåtet att ha så kallade sexor för funktionärer som jobbat
på ett event efter eventets slut."
Gustav Seemann och Philip Dahlström
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Äskande till Fullmäktige
Under den senaste tiden har arbetsgruppen för studentbostäder haft ett
intensivt arbete och mycket saker har hänt. Arbetet går nu in i en fas där vi
behöver börja ta fram mer omfattande underlag och projektskisser för att
komma vidare i projekteringen. För att göra detta kommer arbetsgruppen att
behöva ta hjälp av externa parter. Till exempel har ett samarbete med en
arkitektbyrå diskuteras för att få hjälp med att strukturera arbetsprocessen
framåt och ta fram underlag att ha med i förhandlingar med Akademiska Hus,
banker och andra eventuella intressenter.
Med bakgrund av detta äskar arbetsgruppen ytterligare 30 000 kr från
fullmäktige för att fortsätta arbetet.
Arbetsgruppen ber därför Fullmäktige:
Att låta arbetsgruppen disponera upp till 30 000 kr.
Arbetsgruppen för studentbostäder
Björn Hansson
Rasmus Kjellén
Martin Persson
Elaine Åslund

