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Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2014-07-01 till 2014-09-10

Årets Kårstyrelse har äntligen satt igång sitt arbete och vi ser fram emot det kommande
verksamhetsåret. Tyvärr kunde vi inte hitta något datum där vi kunde ses under sommarlovet
så vårt arbete tillsammans kunde först sättas igång när alla var tillbaka i skolan. På grund av
detta kommer denna första rapport vara lite kortare.
Det vi har hunnit med än så länge är att ha ett uppstartsmöte där vi diskuterade hur vi ska
jobba det närmaste året och vad vi vill göra. Vi har även haft styrelseöverlämning med förra
styrelsen samt haft vårt första officiella styrelsemöte.
Den närmaste tiden kommer vi ha ett möte med heltidarna för att prata om vad grupperna
har för förväntningar på varandra och hur vi på bästa sätt ska arbata tillsammans. Dessutom
kommer arbetet med VPn sättas igång på riktigt.

Men först, låt oss gå till kåren

JACOB ADAMOWICZ,
Styrelseordförande 2013/14

Rapport från Kårstyrelsen
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Heltidarrapport
Perioden 140701 – 140910

Sommaren
Överlämningen i juni flög iväg i full fart medan vi nya försökte ta åt oss av all kunskap som
de avgående hade att erbjuda. I början av juli så åkte vi iväg på teambuilding till Smålands
djupa skogar och hann dessutom med principdiskussioner innan det var dags att gå på
semester. Väl tillbaka på kontoret så körde vi lite uppfräschning av det vi kom fram till innan
sommaren.

Marknadsföring
Förändringar i profilprodukter har gjorts för heltidarna i form av att vi bytte ut skaljackan
och pikén mot en kavaj. Dessa kavajer har visat sig komma väl till användning i alla möjliga
situationer oavsett om det gäller presidiemöte, träffa företag eller att representera gentemot
medlemmar.
Teknologkåren har även varit med och hälsat de nya studenterna välkomna på
uppropsdagen, hälsningsgillet samt hållit i lunchföreläsningar om kåren.
Andra saker som heltidarna gjort är den årliga heltidarfilmen samt i år även en låt som har
spridit sig snabbt i kårsverige.

Nollning
Nollningen har gått bra hittills och alla som på något sätt är involverade i nollningen gör ett
kanonjobb. I slutet av september kommer vi att sätta oss tillsammans med LTH och jobba
för att komma fram till en gemensam policy. För den som är mer intresserad av
nollningspolicyn så kan det läsas om det i Lundagård.

Kanslist
Under sommaren så slutfördes rekryteringen av en kanslist. Så sedan den 11:e augusti så har
expeditionen bemannats av Christina. Underlag för utvärderingen till Fullmäktige har
påbörjats.

Renovering
I sommar så har hänget, köket och expeditionen målats om. Den röda färgen i hänget har
ersatts med blått. Även rummen i Corneliskorridoren har fräschats upp och vi har nu tre
väldigt bra mötesrum väl anpassade för såväl utskottsmöten som kollegiemöten.

Övrigt
Samtliga heltidare har kommit igång bra efter sommaren. Både utskottsverksamhet och
kollegieverksamhet har satt igång och det är roligt att se alla funktionärer tillbaka på kåren
igen.
Heltidarrapport
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Heltidarrapport

Kårhuset Lund, 10 september 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Andra tillrop
Det blir en nyårsbal, hurra!
Sjukförsäkringssystemet för studenter är #heltsjukt!
Toabladet är numera tillgängligt även för våra engelsktalande medlemmar!
Kårhuset klär i sin prideflagga!
Låt oss gå till kåren!

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

Heltidarrapport
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Avsägande av funktionärspost
Beslutet att bli chefsredaktör för Pålsjö Ängsblad var förhastat och nu känner jag att jag inte hinner med
det. Det faktum att jag ska på utbyte till hösten och inte vet när jag återvänder till Lund gör det hela ännu
mer komplicerat. Jag vill därför hoppa av posten. Jag ber om ursäkt till alla som har sett fram emot att
tidningen ska få liv igen.

Med vänliga hälsningar
Ebba Gröndahl

Styrelsehandling
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Avsägelser
Tilda Sandin har varit i kontakt med mig den 2 september och vill bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i Fullmäktige.
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Emelie Andersson står högst upp på listan med suppleanter och har accepterat uppdraget.
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att

entlediga Tilda från hennes uppdrag och därmed välja in Emelie Andersson
som ersättare i Fullmäktige.

I tjänsten,

Johan Förberg
Talman
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Valärende: Aktivitetsutskottet

Kårhuset Lund, 2 september 2014
Teknolog Teknologson, Funktionärspostt
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Valärende: Aktivitetsutskottet
Jag yrkar på
att

till Balmästare för Nyårsbalen i Aktivitetsutskottet välja:
•

Christopher Nilsson

för återstoden av innevarande verksamhetsår
I tjänsten,

NINA CASTOR,
Aktivitetssamordnare

Valärende: Utskottet si och så
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§1 SEKTIONEN
§1:1

Namn

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

§1:2 Säte

Sektionen har sitt säte i Lund.

§1:3 Ändamål

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

§1:4 Emblem

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

I-emblemet

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

§1:5 Färg

I-sektionens officiella färg är vinröd.

§1:6 Maskot

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

§1:7 Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
a)

i frågor som rör den egna verksamheten samt

b)

i frågor som endast rör de egna medlemmarna.

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

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

www.isek.se

3

§2 MEDLEMMAR
§2:1 Medlemskap

Ordinarie medlem är den som studerar vid
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH och som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar
§2:3.

§2:2 Stödmedlemskap

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

§2:3 Inspektor

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

§2:4 Hedersmedlem

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

§2:5 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga sektionens stadga och reglemente.

§2:6 Rättigheter

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

med en röst deltaga på sektionsmöte.
Kandidera till sektionens funktionärsposter.
få fråga behandlad av sektionens myndigheter.
taga del av sektionens officiella handlingar och protokoll.

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

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§3:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av sektionens samtliga medlemmar.

§3:3 Beslutsförhet

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

§3:4 Röstning

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

§3:5 Sammanträden

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

§3:6 Extra sektionsmöte

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

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

sektionens styrelse så kräver.
sektionens revisorer så kräver.
minst en fjärdedel av sektionens
kräver.
sektionens inspektor så kräver.

medlemmar

så

www.isek.se
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Anhållan om extra sektionsmöte skall, tillsammans med
det eller de ärenden som föranleder anhållan, inlämnas
skriftligen till sektionens styrelse.
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
inkommit till styrelsen.
Extra sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor från föregående
sektionsmöte.
§3:7 Kallelse

Kallelse till sektionsmöte skall av sektionens styrelse uppsättas på
sektionens anslagstavla senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra sektionsmöte skall meddelas på samma sätt senast
fem läsdagar före mötet.

§3:8 Dagordning

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

§3:9 Vårterminsmöte

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

§3:10 Höstterminsmöte

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

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

Val av revisorer.
Val av sektionsordförande, vice sektionsordförande, kassör,
administrativt ansvarig, ordförande för Studierådet och
ordförande för Alumnutskottet.
Notera sektionsordförandes samt kassörs namn och
personnummer.
Val av inspektor (vartannat år).
Sektionens styrelses förslag till budget för nästkommande
verksamhetsår.
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits åt mötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
Val av sångarstridsförman enligt reglemente.
Val av ordförande för Mentorsgruppen enligt reglemente.
Val av ordförande för Casegruppen enligt reglemente.
Val av karnevalsansvarig enligt reglemente (vart 4:e år, ett år
innan Lundakarnevalen).
Val av sångboksförman enligt reglemente.
Val av två (2) projektledare för INKA-gruppen.
Val av ordförande för Börsgruppen enligt reglemente.
Val av två (2) suppleanter till revisorerna.
Val av representanter till valberedningen.

Presentation av budgetrevision för innevarande år
Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående styrelse
och övriga funktionärer.
Sektionens föregående styrelses verksamhetsberättelse för
deras verksamhetsår.
Val av Sexmästare, Arbetslivsutskottsordförande (AU),
Näringslivsgruppsordförande (NGI), Ordförande för
Informationsutskottet, Ordförande för Aktivitetsutskottet
och Ordförande för Internationella utskottet.
www.isek.se
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
l)

Val av representanter till valberedningen.
Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för
föregående verksamhetsår.
Val av Överphös enligt reglemente.
Val av Prylgeneral enligt reglemente
Val av Cafémästare enligt reglemente
Välja och nominera representanter till med sektionen
sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och
stämma, såsom TLTH:s valnämnd.
Val av skyddsombud och två (2) likabehandlingsombud.

§3:11 Ärenden

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

§3:12 Speciella Ärenden

För stadgeändring, se §15:2. För reglementsändring, se §16:2.

§ 3:13 Entledigande

Terminsmötet äger rätt att entlediga av sektionen valda
funktionärer.

§4 VALBEREDNING
§4:1 Sammansättning

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

§4:2 Uppgift

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

§4:3 Offentlighet

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

§4:4 Mandatperiod

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

§4:5 Motförslag

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

§4:6 Restriktioner

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

§5 REVISORER
§5:1 Uppgift

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

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

§5:2 Sammansättning

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

§5:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt att:
a)
b)
c)

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

§5:4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom sektionens styrelse. De får ej
inom sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:5 Extra revision

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

§6 VAL
§6:1 Valbarhet

Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är till sektionen
ordinarie medlem såväl som stödmedlem.

§6:2 Val

Val förbereds av valberedningen.

§6:3 Fyllnadsval

Inspektor, styrelsemedlemmar, valberedning och revisorer kan
endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer
kan förrättas av styrelsen, beslut tas med två tredjedels majoritet.

§7 PROTOKOLL
§7:1 Sektionsmöte

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

Beslutsprotokoll föres vid alla sektionsmöten. Protokoll signeras av
mötessekreteraren, justeras av två på mötet valda justeringsmän och
anslås på sektionens anslagstavla under minst fem läsdagar senast
tio läsdagar efter sektionsmötet.
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§7:2 Sektionsstyrelsen

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

§7:3 Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid respektive sektionsorgans
sammanträden i enlighet med reglemente.

§8 INSPEKTOR
§8:1 Inspektor

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

§8:2 Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH, läraren
skall också vara stationerad i Lund. Inspektor väljes för två år enligt
§3:8. Mandatperioden löper läsårsvis.

§8:3 Åligganden

Det åligger inspektor att:
a)
b)
c)

§8:4 Rättigheter

hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till
lämplig instans.

Inspektor har rätt att:
a)
b)

erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och
styrelsemöten.
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens
sammanträden.

§9 SEKTIONSSTYRELSEN
§9:1 Befogenhet

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger
yttrande- och yrkandemandat i alla sektionsorgan.

§9:2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör,
administrativt ansvarig, ordförande för Studierådet, ordförande för
Sexmästeriet, ordförande för Arbetslivsutskottet, ordförande för
Internationella utskottet, ordförande för Informationsutskottet,
ordförande för Aktivitetsutskottet och ordförande för
Alumnutskottet.

§9:3 Firmatecknare

Ordförande och kassör är separata tecknare för samtliga konton.

§9:4 Sammanträde

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

§9:5 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) styrelsemedlemmar,
däribland två av följande är närvarande: ordförande, vice
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ordförande, kassör eller administrativt ansvarig. Vid lika
röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
§9:6 Kallelse

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

§9:7 Bortfall

Vid bortfall av styrelseledamot väljs, vid ett extra inkallat
sektionsmöte senast tre veckor efter bortfallet, en ny
styrelseledamot till posten.

§9:8 Restriktion

Varje styrelsemedlem får endast inneha en styrelsepost.

§9:9 Åligganden

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

inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela verksamhet.
förbereda sektionsmöten.
verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötes
beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för sektionen
efterlevs.
ansvara för sektionens medel.
till vårterminsmöte framlägga förslag till budget.
verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och
övriga tillgångar.
bereda inkomna förslag, handha sektionens korrespondens
samt i övrigt sköta löpande ärenden.
till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut
överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.
genomföra fyllnadsval i enlighet med §6:3.
på alla sätt verka för sektionens bästa.
nominera en styrelserepresentant till utbildningsnämnden
för Industriell ekonomi, UN1, utöver studierådsordförande.
till höstterminsmöte ge förslag på reviderad budget.

§9:10 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 han
inte reserverat sig i protokollet senast tre veckor efter mötet.

§9:11 Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av sektionsmöte.

§10 PRESIDIET
§10:1 Sammansättning

Presidiet utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör och
administrativt ansvarig.

§10:2 Åligganden

Det åligger presidiet att:
a. förbereda sektionsstyrelsens möten.
b. verka för långsiktigt arbete inom styrelsen
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c.

sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis
innan varje styrelsemöte

§11 UTSKOTT
§11:1 Definition

Sektionens utskott är:
•
•
•
•
•
•
•

§11:2 Åligganden

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

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens utskott ansvarar inför styrelsen för sin
verksamhet.
Det åligger respektive utskotts ordförande att:
a)
b)
c)

§11:3 Ledamöter

§11:4

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

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.

Studierådet för Industriell ekonomi

§11:4:1 Sammansättning

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

§11:4:2 Åligganden

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

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

Studierådet skall i sitt arbete samverka med Strategigruppen.
§11:5

Sexmästeriet

§11:5:1 Sammansättning
Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
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Sexmästeriet består av ordförande samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Sexmästeriets reglemente.
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§11:5:2 Åligganden

§11:6

Det åligger sexmästeriet att tillgodose
sektionsmedlemmarna med fest- och nöjesaktiviteter
samt övriga arrangemang.

Arbetslivsutskottet

§11:6:1 Sammansättning

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

§11:6:2 Åligganden

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

§11:7

Informationsutskottet

§11:7:1 Sammansättning

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

§11:7:2 Åligganden

Att tillgodose sektionens medlemmar med en sektionstidning samt
en fungerande hemsida.

§11:8

Internationella utskottet

§ 11:8:1 Sammansättning

Internationella utskottet består av ordföranden för internationella
utskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
internationella utskottets reglemente.

§ 11:8:2 Åligganden

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

§11:9

Aktivitetsutskottet

§ 11:9:1 Sammansättning

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

§ 11:9:2 Åligganden

Det åligger aktivitetsutskottet att anordna evenemang i syfte att öka
sektionsmedlemmarnas välbefinnande och intresset kring sektions
verksamhet.

§11:10

Alumnutskottet

§ 11:10:1 Sammansättning

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

§ 11:10:2 Åligganden

Det åligger alumnutskottet att verka för att sektionens alumner
håller kontakten efter examen. Utskottet ska även verka för
kontakten mellan sektionens alumner och sektionens medlemmar.
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§12 SEKTIONSORDFÖRANDE
§12:1 Uppgift

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

§12:2 Befogenhet

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

§12:3 Förfall

Vid sektionsordförandens frånvaro träder i dennes ställe
sektionsstyrelsens vice ordförande.

§12:4 Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

§13 KASSÖR
§13:1 Uppgift

Kassören förvaltar sektionens ekonomi och för bok över sektionens
inkomster och utgifter.

§14 FUNKTIONÄR
§14:1 Definition

Med funktionär avses innehavaren av en post utsedd av
sektionsmötet, av styrelsen eller av en av sektionsmötet
förtroendevald person.

§14:2 Medlemskap

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

§14:3 Åligganden

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

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

§14:4 Restriktioner

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

§14:5 Överlämning

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

§14:6 Entledigande

Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

§14:7 Rekrytering

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

§15 TIDSBESTÄMNING
§15:1 Verksamhetsår

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

§15:2 Mandattider

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

§16 STADGAR
§16:1 Tolkning

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

§16:2 Ändring

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

§16:3 Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens
Inspektor.

§17 REGLEMENTE
§17:1 Innehåll

Reglementet är tillägg till stadgarna.

§17:2 Ändring

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

§17:3 Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens
Inspektor.

§18 UPPLÖSNING
§18:1 Upplösning

Sektionen för Industriell Ekonomi
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Proposition angående verksamhetsplanen
Bakgrund
Under FM5 så lade styrelsen fram ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret
2014/2015. Under mötet så beslutade Fullmäktige att klubba vissa delar, ta bort och lägga till
några saker samt att uppdra åt styrelsen att komplettera vissa delar. Styrelsen gjorde det här i
samråd med heltidare och klubbade under styrelsemötet innan sommaren bifogad
verksamhetsplan för att lyfta som komplettering till Fullmäktige.

Uppdateringarna i verksamhetsplanen
Det som Fullmäktige beslutade att uppdra åt styrelsen var följande:









utforma ett nytt kapitel i verksamhetsplanen 14/15 som behandlar TLTHs
näringslivsverksamhet. Resultatet kan ses i verksamhetsplansområdet ”Näringsliv”.
utforma ett nytt kapitel i verksamhetsplanen 14/15 som behandlar TLTHs arbete
kring det studiesociala klimatet på LTH. Resultatet kan ses i
verksamhetsplansområdet ”Arbetsmiljö”.
ta fram kapitlet Strategiska utbildningsfrågor, med syftet att fokusera på
utbildningsfrågor som är strategiska för året och som inte innefattar specifika
åsikter. Resultatet kan ses i verksamhetsplansområdet ”Strategiska
utbildningsfrågor”.
remittera till styrelsen att till FM6 inkomma med ett verksamhetsmål rörande att
bygga strukturer för förbättrad kontinuitet i teknologkårens verksamhet. Resultatet
kan ses i verkssamhetsplansområdet ”Förbättrad kontinuitet i verksamheten”.
återremittera huvudmålet "internationalisering" till styrelsen, och ålägga dem att
återkomma med ett nytt mål, som tar ett bredare grepp om
internationaliseringsbegreppet, och exempelvis inkluderar integration av
internationella studenter, och utresande studenter. Resultatet kan ses i
verksamhetsplanområdet ”Internationalisering”.
utforma ett nytt kapitel i verksamhetsplanen 14/15 som behandlar visioner
berörande vinternollningen, samt hur dessa strategiskt skall implementeras. Kapitlet
bör även innefatta hur TLTH strategiskt skall jobba med sommarnollningen.
Resultatet kan ses i verksamhetsplansområdet ”Nollningsstrategier”.

I den bifogade verksamhetsplanen så är både de klubbade delarna, de ändringar Fullmäktige
gjorde under mötet samt tilläggen med.

Proposition angående verksamhetsplanen
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Verksamhetsplan 2014/2015
Teknologkåren vid LTH

Inledning
Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att påverka de fokusområden som styrelsen
under nästkommande verksamhetsår ska arbeta med. Grundtanken med verksamhetsplanen är
att ha konkreta mål att arbeta mot nästkommande år utan att för den skull detaljstyra
verksamheten. Målen har tagits fram som tänkta strategiska satsningar för verksamheten där vi i
dagsläget har problem, har stora vinningar att göra eller förväntas få problem.
Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp och stäms av. Rapport ska ges till
fullmäktige senast första fullmäktigemötet efter årsskiftet om hur det första halvårets arbete
fortlöpt. Arbetet ska slutredovisas till första fullmäktigemötet efter verksamhetsårets slut.
Verksamhetsplanen har även rollen som ett hjälpmedel för reflektion inför arbetet med
nästkommande års verksamhetsplan. Genom utvärdering kan det ge en bra grund att analysera
vilka fokusområden som i framtiden behöver arbetas med.

Kommunikation
Bakgrund
I nuläget fungerar inte kårens kommunikationskanaler optimalt. Kåren måste bli bättre på
att skicka ut information via kårens kommunikationskanaler. Det finns inte heller en plan
på hur beslut och annan information ska kommuniceras varken centralt, till sektioner eller
till medlemmar och studenter vid LTH (Lunds Tekniska Högskola).
Som i ett första steg i att försöka kommunicera det kåren gör och nå fram med
information så bör de kommunikationskanaler kåren använder idag ses över och
utvärderas. Når informationen fram? Får rätt målgrupp informationen? Hur kan kårens
kommunikationskanaler bli bättre? Finns det någon kommunikationskanal som saknas
eller någon som är överflödig?
Ytterligare ett steg i att bli en kår som kommunicerar bättre är att ta fram en
Kommunikations- och marknadföringsplan. En plan för kommunikation och mer
strategisk marknadsföring skulle kunna leda till en mer transparent organisation som når
ut med sin marknadföring till studenter vid LTH. En del av planen bör även beröra hur
kåren prioriterar den information som skickas ut.
Informationsutskottet har idag ingen verksamhet och har inte haft det på ett par år. Något
som uppmärksammats är bristen på direktiv och en given plats för vad
informationsutskottet ska ha för plats i organisationen. Därför föreslås en utredning för att
definiera vad informationsutskottet ska ha för roll i organisationen.
Som en del i att bli en mer transparent organisation är det viktigt att alla medlemmar kan
tillgodogöra sig den information som finns. Därför bör TLTH se över hur
kommunikationen kan utvecklas för att kunna nå ut till fler studenter på LTH.

Delmål
●
●
●
●

Utvärdera kårens kommunikationskanaler samt utifrån utvärderingen utveckla dessa.
Ta fram en kommunikations- och marknadsföringsplan.
Utred informationsutskottets roll i organisationen.
TLTH skall utveckla sin kommunikation så den är tillgänglig och förståbar för alla
studenter vid LTH

Utveckling av kårens påverkansarbete
Bakgrund
En central del i kårens verksamhet är påverkansarbetet gentemot exempelvis LTH
(Lunds Tekniska Högskola) och Lunds universitet, framförallt i syfte att påverka vår
utbildning och situationen kring denna. Under verksamhetsåret 2013/2014 har brister i
organisationen kring påverkansarbetet uppmärksammats.
Genom den organisationsöversyn som gjorts 2013/2014 har man uppmärksammat att
det finns en brist i tydligheten gällande arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice
kårordföranden. De första stegen mot en bättre struktur måste ske under sommarens
överlämning där en tydlig diskussion tas kring arbetsuppgifterna och ansvarsfördelningen
mellan de vice kårordföranden. Även efter detta så krävs en utvärdering under året hur
det förändrade arbetet har fallit ut.
Utbildningsutskottet har sedan 2011 haft en ny struktur som skiljer sig ganska mycket
från andra utskott. Utskottet består bland annat av en ledningsgrupp under ledning av en
ideell ordförande samt ett rådgivande organ (strategigruppen) och ett par undergrupper
såsom exempelvis kårens studieråd (SRKår). Efter ett antal år med denna struktur är det
dags att se över hur strukturen fungerar och hur de olika grupperna lever upp till sitt syfte.
För att kårens ska kunna driva ett effektivt påverkansarbete, främst mot LTH, krävs att
studenternas röst är samlad samt att studeranderepersentanterna är väl insatta i sina
uppdrag. I och med att nomineringsrätter till utbildningsnämnder och intitutionsstyrelser
är utdelegerade till sektionerna krävs att man ses i respektive kollegie, UNx
(Utbildningnämndskollegiet) och Instx (Institutionsstyrelsekollegiet), för att diskutera
aktuella frågor. Det här är ett arbete som inte har fungerat så bra och som skulle kunnat
bidra till att man ger studeranderepresentanter en bättre grund att stå på.
Likaså skulle ytterligare ett steg i att utveckla arbetet med representanter i LTHs olika
organ kunna vara att välkomna nya representanter tidigt och ge dessa en chans att
snabbt sätta sig in i arbetet. Ett sätt att göra detta på är att skapa en handbok att ge ut till
de nya representanterna för att sedan komplettera detta med en utbildning.
LTH är en del av LU (Lunds universitet) och centralt för kårerna så finns organisationen
LUS (Lunds universitets studentkårer) som är ett samarbetsorgan för alla kårer i Lund
som bedriver påverkansarbete gentemot LU. TLTH har idag ingen klar bild över vilket
påverkansarbete vi bör driva här och hur stor del av det arbete som sker där som TLTH
bör vara delaktig i. Det här bör ses över för att ytterligare utveckla TLTHs
påverkansarbete i ett bredare perspektiv.

Delmål
●
●
●
●

Utvärdera arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordföranden.
Utvärdera utbildningsutskottets struktur.
Ge studeranderepresentanter en bättre grund att stå på för att bedriva sina uppdrag.
Se över vårt påverkansarbete utanför fakultetsområdet (LUS/ LU)

Internationalisering
Bakgrund
Varje termin anländer det nya internationella studenter till LTH (Lunds Tekniska
Högskola). TLTH (Teknologkåren vid LTH) bör verka för att alla studender ska känna sig
välkomnade och kunna ta del av kårens verksamhet och som ett steg i denna process
borde det tas ett helhetsgrepp angående kårens internationalisering i hela verksamheten.
Vidare bör de arrangemang och den verksamhet som kåren bedriver även anpassas mer
så att även internationella studenter har möjlighet att ta del av kåren och studentlivet i en
större utsträckning.
Något som är väldigt aktuellt är begreppet cirkulär imigration. Begreppet handlar om att
inresande utbytesstudenter även efter sin tid på LTH exempelvis vill komma tillbaka för att
studera på mastersnivå och arbeta i Sverige. Ett hinder för detta är möjligheten att stanna
kvar efter examen. Överhuvudtaget finns det stora möjligheter att ta ner hinder och främja
cirkulär imigration. Därför bör TLTH se över inresande internationella studenters
möjligheter efter examen liksom vi ser över detta för våra inhemska studenter.
En viktig erfarenhet att ha i bagaget efter sin tid på LTH är en viss andel studier förlagda
utomlands. Tyvärr är det långt ifrån alla studenter som söker utlandsstudier även om det
finns stora möjligheter genom de avtal LTH har med andra universitet i världen. Självklart
varierar detta med vilket utbildningsprogram hur många som söker utlandsstudier och det
kan vara en anledning att göra större satsningar på vissa program. För att fler studenter
ska ta del av möjligheten till utlandsstudier bör kåren nästa år göra en satsning på att öka
kännedomen kring utlandsstudier och de positiva effekterna kring dessa.

Delmål
● 5% av deltagarna på kårens samtliga arrangemang skall utgöras av internationella
studenter, sett på hela året.
● Se över inresande internationella studenters möjligheter till framtida studier och arbete i
Sverige efter examen.
● Öka kännedomen bland LTH:s studenter kring utlandsstudier och dess positiva effekter.

Ekonomi
Bakgrund
I dagsläget får TLTH (Teknologkåren vid LTH) inkomster från ett begränsat antal källor.
Primärt kan alla inkomster härledas från staten, universitetet och näringslivet. Inför
kårobligatoriets avskaffande fanns en stor oro hur kårens ekonomi skulle utvecklas. Fyra
år senare kan det konstateras att TLTH har en, i dagsläget, hälsosam ekonomisk
situation. Under senaste året har TLTH haft en viss konflikt med LTH:s (Lunds Tekniska
Högskola) ledning samtidigt som vi nu på riktigt kan se effekterna av kårobligatoriets
avskaffande. Sammantaget är det dags att göra en analys av varifrån kårens intäkter
kommer och vilka konsekvenser som skulle komma av att en inkomstkälla minskade eller
försvann. En del av konsekvensanalysen kan vara att se över nya alternativa
inkomstkällor.
TLTH använder sig idag av både fonderingar och avskrivningar och diskussioner har förts
kring vilket som är att föredra. För att få en klarare bild över vad som är att föredra i
TLTHs verksamhet samt hur de båda alternativen ska användas och när, så bör en
utredning av för- och nackdelarna med dessa alternativ göras.

Delmål
● Utreda hur stor del utav TLTH’s inkomster som direkt kan hänföras till en specifik källa
samt vad de ekonomiska konsekvenserna, kortsiktigt och långsiktigt, hade blivit om
dessa uteblev.
● Utreda fördelar och nackdelar med fondering jämfört med avskrivningar.

Fullmäktige
Bakgrund
Under det senaste verksamhetsåret har valdeltagandet i fullmäktigevalet nått ett
minimum (4,6%) för vad som krävs för att fullmäktige ska bli det förankringsorgan som
det är tänkt att vara. Vid en tillbakablick på de senaste årens statistik kan det konstateras
att valdeltagandet har följt en tydlig nedåtgående trend.
2009 - 14,5%

2010 - 13,2%

2011 - 10,4%

2012 - 9,9%

Även om vi i dagsläget inte ser ett minskat förtroende för fullmäktige kan det vara en av
konsekvenserna på lång sikt, därför bör TLTH (Teknologkåren vid LTH) som organisation
prioritera frågan att öka valdeltagandet det kommande året.
I samband med organisationsöversynen som genomfördes av styrelsen 2013/2014 lades
en delegationsordning fram för att tydliggöra de olika ansvarsområden som finns inom
organisationen. Samtidigt har det framkommit att det finns de i fullmäktige som upplever
att förtroendet för detta organ måste förbättras från heltidare och styrelse. En del av
lösningen kan vara att reda ut vem som faktiskt ska fatta beslut i vilka frågor. Därför är
det nödvändigt för TLTH att under hösten utvärdera delegationsordningen. Efter denna
utvärdering bör kåren även ställa sig frågor om exempelvis delgationsordningen behöver
revideras. Likaså kan det skapas bra förutsättningar för att se över fullmäktiges
arbetsordning, hur många möten fullmäktige behöver ha och om fullmäktige behöver
ändra sitt sätt att mötas på något annat sätt.

Delmål
● Ha minst 15% valdeltagande i höstens fullmäktigeval
● Utvärdera utfallet av den delegationsordning som införts under verksamhetsåret
2013/2014.

Fritidsverksamhet
Bakgrund
De senaste åren har kåren satsat på en del större enskilda projekt med större
ekonomiska risker. Samtidigt har det gjorts olika försök att stimulera den kontinuerliga
verksamheten i kårhuset. Utan att veta vilken ambition kåren på sikt har med sina
evenemang blir risken större att vissa evenemang riskerar gå ganska mycket back.
Något som blivit tydligt är att en strategisk plan bör utformas för vilka typer av evenemang
TLTH (Teknologkåren vid LTH) ska genomföra och vad det får för konsekvenser för
organisationen. Man bör även belysa vilka förutsättningar som krävs för att genomföra
olika typer av evenemang. Allting i syfte att göra kårens strategi mindre spretig.
TLTH var under verksamhetsåret 2012/2013 med i SFS:s (Sveriges Förenade
Studentkårer) projekt “Så funkar det!”. Detta projekt mynnade senare ut i boken “10 tips
för tillgänglighet” och TLTH antog även en policy för sociala aktiviteter som behandlade
det som tagits upp i projektet “Så funkar det!”. För att verklig effekt ska ges bör vi i
slutändan kontinuerligt utvärdera all kårens verksamhet ur ett tillgänglighetsperspektiv. En
bra start är att göra en utvärdering av kårens fritidsaktiviteter ur ett
tillgänglighetsperspektiv, något TLTH föreslås göra under nästa verksamhetsår.
Utvärderingen förväntas inkludera en stor bredd av tillgänglighetsaspekter, allt från
planering och informationsspridning till alkoholkulturen vid våra evenemang.
I medlemsnyttoundersökningen, som genomfördes av styrelsen 2013/2014, framkom det
att många medlemmar uppskattar den fritidsverksamhet som är alkoholrelaterad. Ännu
mer uppskattas dock fritidsverksamhet som inte är alkoholrelaterad. Alkoholfrågan
kommer förhoppningsvis även arbetas med inom ramen för projektet IQ det kommande
året. Utöver det bör TLTH nästa verksamhetsår se över hur man kan stimulera och
utveckla alkoholfria fritidsaktiviteter som en strategisk satsning.

Delmål
● Inventera befintlig fritidsverksamhet samt föreslå långsiktig strategi för utveckling.
● Utvärdera kårens fritidsaktiviteter ur ett tillgänglighetsperspektiv.
● Stimulera och utveckla alkoholfria fritidsaktiviteter.

Lokaler
Bakgrund
Länge har det pratats om att göra renoveringar eller ombyggnationer av Lophtet. Många
gånger har diskussionerna stannat vid att Akademiska Hus äger marken och potentiellt
skulle kunna göra att en stor investering i Lophtet med kort varsel blir bortkastad. Efter
diskussioner med Akademiska Hus har TLTH (Teknologkåren vid LTH) fått nya direktiv
och det ser just nu ut som att en större investering i Lophtet hade kunnat vara möjlig. I
dagsläget lider Lophtet av ett antal problem som att köket inte fungerar så bra och att visa
delar är mögelskadade. Om Lophtet ändå ska renoveras finns det möjligheter till att göra
ännu mer. Olika förslag som genom åren nämnts har bland annat varit att utöka Lophtet
med en konferrensdel eller bara göra det ännu mer festanpassat. Beroende på vilket
användningsområde man vill ha ut av Lophtet kan samarbete med näringslivet vara
aktuellt. TLTH bör utforma en vision kring vad man vill ha ut av Lophtet och lämna en
åtgärdsplan för vägen dit.
Cornelis har ökat sin verksamhet under de senaste åren och används idag flitigt som
kårens publokal. Problemet med Cornelis är bland annat att utseendet inte är så
tilltalande och att ljudvolymen dessutom blir ganska hög i ett rum med klinkers. Cornelis
används även till andra saker idag så som möteslokal och näringslivsevent. Under
nästkommande verksamhetsår bör det utredas vilket eller vilka syften Cornelis ska
uppfylla samt om det behövs eventuella upprustningar av lokalen för att bättre kunna
uppfylla sitt syfte.
Under verksamhetsåret 2013/2014 sades kontraktet med Datorföreningen upp vilket
gjorde att rum 232 frigjordes. Under nästa år bör det ses över vad rummen i
Corneliskorridoren ska användas till och hur inredningen i rummen ska utformas för att
användningsområdena ska uppfyllas.

Delmål
● Gör en åtgärdsplan för utveckling av Lophtet där olika potentiella användningsområden
har utretts.
● Utreda Cornelis med avseende på syfte och skick.
● Lämna ett förslag gällande rummen 232, 233 och 234 gällande dess utformning och
användningsområden.

Näringsliv
Bakgrund
Näringslivsverksamheten på TLTH (Teknologkåren vid LTH) är något som i stora drag
fungerar mycket bra idag och där de senaste årens representanter har byggt sin
verksamhet på sin företrädares struktur. För att utveckla verksamheten ännu mer
behöver TLTH lyfta blicken och tänka mer långsiktigt. Dessutom kan det finnas ytterligare
kategorier av verksamhet, som ändå kan placeras inom grenen näringsliv, som TLTH
inte utnyttjar i dagsläget. Exempel på verksamheter är bland annat mentorskapsprogram
och alumniverksamhet. En fråga som även lyfts ibland är huruvida utbildningen matchar
näringslivets krav och i vilken utsträckning den borde göra det. För att främja en
strategisk långsiktighet så bör kåren ta fram en plan för hur kårens näringslivsverksamhet
ska utvecklas på sikt.

Delmål
● Ta fram en strategisk plan för hur TLTH:s näringslivsverksamhet ska utvecklas på 5 års
sikt.

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

Delmål
● Utred TLTHs arbetsmiljöorganisation samt föreslå utveckling av densamma
● Öka studenternas medvetenhet angående sina rättigheter rörande arbetsmiljöfrågor samt
att de ska veta vart de kan vända sig med frågor angående deras arbetsmiljö

Strategiska utbildningsfrågor
Bakgrund
I dagsläget pågår stora utbildningsmässiga omstruktureringar inom LTH (Lunds Tekniska
Högskola), vilket påverkar kursutbud så väl som programupplägg. Under dessa
förändringar är det viktigt att se till att kvalitén på utbildningarna inte påverkas negativt.
Studenter vid campus Helsingborg bör få ökade möjligheter till utbildningspåverkan
genom ett ytterligare stärkt samarbete. Detta bör ske dels genom information om de
möjligheter som finns till förfogande samt att man ser över deras möjligheter att framföra
sina åsikter.
Vidare bör samtliga studenter vid LTH bli mer medvetna om vilka möjligheter man har att
påverka sin utbildning. En ökad medvetenhet bland studenterna skulle även kunna leda till
ett bättre arbete kring TLTHs (Teknologkåren vid LTH) påverkansarbete.
Avslutningsvis bör information från LTH som berör studenterna bli mer transparent
gentemot studenterna så att studenterna kan tillgodose sig informationen på ett bra sätt.
Det är även viktigt att studenter i ett tidigt skede får den information som berör dem samt
att studenterna ska veta var man kan hitta informationen. .

Delmål
●
●
●
●

Utbildningskvalitéen ska inte påverkas av pågående nedskärningar på LTH
Involvera campus Helsingborg i större utsträckning inom utbildningspåverkan
Öka LTH-studenters medvetenhet om deras påverkansmöjligheter
Öka transparensen i LTHs information som berör studenterna

Nollningsstrategier
Bakgrund
Under vintern 2014 genomfördes den första vinternollningen från TLTHs (Teknologkåren
vid LTH) sida av en arbetsgrupp under Utbildningsutskottet. Nollningen var väldigt
uppskattad av de deltagande studenterna och det hjälpte även dem att komma in i kåren
och sektionerna. Under FM5 så valde Fullmäktige att instifta en post som ska ansvara för
vinternollningen tillsammans med en arbetsgrupp. Eftersom att projektet vinternollning är
så pass nytt så bör syfte, visioner och mål med vinternollningen formuleras. Strategier för
hur man ska jobba med vinternollningen bör även tas fram för att säkra utvecklingen.
Nollningsutskottet är ett utskott som på senare år har växt och blivit ett utskott med fler
engagerade funktionärer. Utskottet leds av nollegeneralen som är arvoderad i juli och
augusti samt under två vinteröverlämningar. Till sin hjälp har nollegeneralen en vice
nollegeneral samt överstar med olika ansvarsområden. Nollegeneralens arbetsbelastning
har upplevts som väldigt hög under flera år och nyligen så gjordes det en utredning av
posten nollegeneral där man såg över olika vägar som var möjliga att gå. Resultatet blev
att definiera posten vice nollegeneral.
Lösningen har underlättat men inte löst problemet med den höga arbetslastningen helt
och därför bör en större utredning av nollningsutskottet göras där bland annat
arbetsfördelningen ses över.

Delmål
● Ta fram en plan för vinternollningen innehållandes syfte, visioner och mål samt hur man
strategiskt ska jobba med vinternollningen.
● Utreda nollningsutskottets struktur och arbetsfördelning

Förbättrad kontinuitet i verksamheten
Bakgrund
Minnet i studentvärlden är bra men kort. Årligen produceras det mycket bra skrivet
material på TLTH (Teknologkåren vid LTH) i form av olika rapporter, utvärderingar,
undersökningar och liknande. Allt eftersom att funktionärer byts ut så är det lätt hänt att
detta material faller i glömska och att liknande arbete påbörjas igen. En bra arkivering
som är lätt att söka bland hade kunnat vara ett steg i att få en förbättrad kontinuitet i
verksamheten.

Delmål
● Skapa ett system och rutiner för arkivering och sökning av tidigare producerat material av
vikt för framtiden

FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående Internationaliseringspolicy

Kårhuset Lund, 26 augusti 2014
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Motion angående
Internationaliseringspolicyn
Bakgrund

Inresande studenter kallas här de studenter som läser en eller två terminer utbytesstudier eller
ett tvåårigt mastersprogram samt doktorander på LTH som kommer ifrån ett land utanför
Sverige.
Till vårterminen år 2014 så var det 240 inresande studenter anmälda att starta sina studier vid
Lunds Tekniska Högskola (LTH), ej inräknat doktorander. Motsvarande siffra för
höstterminen samma år var 460. Så totalt så var det 700 anmälda inresande studenter. Det är
alltid vissa studenter som inte dyker upp, under vårterminen var de ca 20 som inte dök upp,
så man kan räkna med att ca 650 inresande studenter startade sina studier vid LTH. Antalet
mastersstudenter som studerar vid LTH som påbörjade sina studier 2013 var 130. Sedan
finns det studenter som drar ut på sin masterexamen och är på LTH mer än 2 år. Om vi
sedan lägger till internationella studenter som doktorerar, ca 250 stycken och de
representeras av vår kår, så hamnar vi totalt på 1050 inresande studenter som befinner sig på
LTH på samma gång.
Totalt så representerar vi 9500 studenter/doktorander. Så ungefär 11.1% av studenterna vi
representerar är inresande studenter.

Internationaliseringspolicy

Internationaliseringspolicyn lämnades in till Kårens fullmäktigesammanträde nummer 5
våren 2014. Den blev bordlagd till efter sommaren och har i skrivandets stund ännu inte
behandlats av fullmäktige. Dock så har styrelsen gett sitt motionssvar och yrkat avslag. Detta
är ett svar på styrelsens svar, så fullmäktige kan vara beredda på den diskussion som kommer
att föras på fullmäktigesammanträde 6.
Motionens attsatser:
•
•
•
•
•

Gällande styrdokument och stadgar skall finnas översatta till engelska och vara lätta
att tillgå.
Som medlem i TLTH skall man känna att man kan vara verksam i organisationen, i
alla dess delar, oavsett om man kan det svenska språket eller inte.
All information (nyheter, marknadsföring, rapporter och liknande) som skickas ut av
TLTH skall finnas att tillgå på engelska i samma utsträckning som på svenska.
Den engelska delen av kårens hemsida skall hållas uppdaterad och kännas relevant
för engelsktalande studenter.
Styrelsens och fullmäktiges mötesprotokoll skall som minst finnas som kortare
sammanfattningar på engelska och skall vara lätta att tillgå.

Motion angående Internationalisering
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Styrelsens svar på policy
Nedan är styrelsens motionssvar i sin helhet.
"Styrelsen anser att tanken med motionen är god, och hade gärna sett krafttag för bättre
integrering av intisar. Dock tror vi inte att de faktiska problem som Kåren har med
internationalisering kommer avhjälpas av denna policy. Ett papper i en pärm gör ingen
skillnad utan att det finns en organisation runtom. Exempelvis diskuterades vad det hade
gjort för nytta att översätta styrdokumenten, vilket är ett enormt arbete för några dokument
som få bryr sig om att läsa. Denna policy känns som att den kommit för tidigt i processen.
Rätt väg att gå, anser styrelsen, är att utreda grundligt vad de internationella studenterna
faktiskt hade varit intresserade av att vi gjorde för dem, och börja jobba mot de målen. Årets
styrelse kan inte ta sig an en sådan utredning i dagsläget, men anser att det definitivt är
önskvärt att det sker. Med bakgrund i detta yrkar Styrelsen att motionen avslås i sin helhet."

Kommentarer på styrelsens yttrande
Vi har en styrelse vars uppgift är att instifta riktlinjer och ta fram dokument för att ge
organisationen vägledning och struktur. De skriver att "ett papper i en pärm inte gör någon
skillnad" och att det inte är viktigt att översätta våra styrdokument, eftersom det inte är så
många som läser dem. Att utskottet som framförallt skall jobba med "papper i pärmar" och
styrdokumenten förringar dessa känns inte så bra
Påståendet att det inte skulle finnas någon organisation runt omkring är otvivelaktigt fel.
Internationaliseringspolicyn föreslår inte ny verksamhet. Policyn handlar enbart om att
tillgängliggöra vår organisation och befintlig verksamhet för de av våra studenter som inte
kan det svenska språket. Vi har även en heltidsarvoderad student som jobbar med
internationella frågor som kan jobba och vara drivande med policyn och dess
implementerande.
Styrelsens syn på Internationaliseringspolicyn återspeglas även i uttalandet att policyn skulle
vara fel väg att gå, och att man skulle undersöka mer vad de internationella studenterna ville
ha. Policyn handlar om tillgänglighet. Att kunna tillgodogöra sig information om
organisationen, veta vad organisationen står för och kunna ta del av verksamheten är en
grundförutsättning för att man skall kunna delta, bidra och bli aktiv. Det är inte en fråga om
vad studenterna vill ha, det är en fråga om att vår organisation inte skall utesluta 11.1% av de
studenter som vi skall representera.

Varför just dessa attsatser?
Gällande styrdokument och stadgar skall finnas översatta till engelska och vara lätta
att tillgå.
För att kunna vara en del av fullmäktige, styrelse, heltidare eller utskottsordförande så
behöver man kunna läsa och inhämta information från stadga, reglemente, riktlinjer och
policys. Genom att välja att inte ha dessa översatta så utesluter vi en stor del av våra
studenter från dessa poster. De dokument som styr vår kår borde vara tillgängligt för alla.
Sedan har vi rädslan för att detta skall kosta för mycket pengar. Förra fullmäktige tog ett
beslut om att köpa in en portabel hörslinga för att en student som då var aktiv skulle kunna
delta fullt ut. Med motiveringen att den även skulle kunna användas i framtiden. Kostnaden
för denna var 56 000kr. Om fullmäktige tyckte att det var värt att satsa så mycket kapital på
Motion angående Internationalisering
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att en sådan liten grupp studenter skall känna sig inkluderade så känns det som frågan om
kostnaden för att översätta styrdokumenten inte är så svår. Hörselslingan betalades i
slutändan av bidrag från utomstående parter, men detta visste inte fullmäktige när de tog
beslutet.
Som medlem i TLTH skall man känna att man kan vara verksam i organisationen, i
alla dess delar, oavsett om man kan det svenska språket eller inte.
Denna punkt handlar om att TLTH skall vara en välkomnande plats för internationella
studenter. Samt möjliggöra/uppmuntra dessa att bli verksam i organisationen. Det handlar
om saker som att anmälningsformulär till våra event, ARKADvärdar och näringslivsgruppen
skall finnas på engelska. Även att när man är på ett möte med personer som inte förstår
svenska så talar man engelska.
All information (nyheter, marknadsföring, rapporter och liknande) som skickas ut av
TLTH skall finnas att tillgå på engelska i samma utsträckning som på svenska.
För att kunna ta del av den verksamhet vi har så måste man vara medveten om att den finns,
och när vi driver kampanjer så riktar de sig mot alla våra medlemmar.
Den engelska delen av kårens hemsida skall hållas uppdaterad och kännas relevant
för engelsktalande studenter.
Nu när vi får en ny hemsida så är det viktigt att vi ser till att vi håller den engelska delen bra
uppdaterad redan från början och att vi får in rutin på detta.
Styrelsens och fullmäktiges mötesprotokoll skall som minst finnas som kortare
sammanfattningar på engelska och skall vara lätta att tillgå.
Transparens i en organisation är viktigt för att alla skall känna sig som en del av
organisationen. Vid de tillfällena som styrelse eller fullmäktige saknar engelsktalande
studenter(då borde protokollen vara på engelska) så skall det finnas en sammanfattning på
engelska så att våra studenter kan ta reda på vad för beslut som har fattats och vad som har
diskuterats.
Jag yrkar därför på
att

anta den föreslagna policyn angående Internationalisering.
Det åligger styrelsen att föreslå riktlinjer och verkställa policyn.

I tjänsten,

RICKARD MÖLLER,
Vice Kårordförande med ansvar för internationella frågor
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Policy
Internationalisering vid Teknologkåren
Lunds Tekniska Högskola
Mål och syfte
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH, representerar och verkar för alla sina
medlemmar och studenter på LTH, det är då viktigt att alla skall kunna ha möjligheten att ta
till sig information om organisationen och den verksamhet som bedrivs. Samt känna sig
välkomnad och bekväm med att engagera sig och delta i TLTHs verksamhet. På LTH finns
en stor mängd internationella studenter och all relevant information bör göras tillgänglig
också för dessa. Syftet med policyn är att främja kontakten och delaktigheten för alla
studenter på LTH, samt se till att vi har ett väl fungerande arbete med internationella frågor.

TLTH skall därför se till
att

Gällande styrdokument och stadgar skall finnas översatta till engelska och vara lätta
att tillgå.

att

Som medlem i TLTH skall man känna att man kan vara verksam i organisationen, i
alla dess delar, oavsett om man kan det svenska språket eller inte.

att

All information (nyheter, marknadsföring, rapporter och liknande) som skickas ut av
TLTH skall finnas att tillgå på engelska i samma utsträckning som på svenska.

att

Den engelska delen av kårens hemsida skall hållas uppdaterad och kännas relevant för
engelsktalande studenter.

att

Styrelsens och fullmäktiges mötesprotokoll skall som minst finnas som kortare
sammanfattningar på engelska och skall vara lätta att tillgå.
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Motionssvar: Motion angående
internationaliseringspolicyn
Styrelsen förstår problematiken med att det finns två olika styrelsesvar på samma motion.
Styrelsen anser att internationaliseringspolicyn är väldigt viktigt för kårens organisation. Det
är en viktig del i integrationsarbetet av internationella studenter. Det är idag svårt för
internationella studenter att engagera sig på grund av den språkbarriär som finns. Därför
anser styrelsen att kåren aktivt borde arbete med att överbygga den barriären.
Styrelsen anser dock att de att-satser som ligger föreslagna är svåra att nå inom en snar
framtid. Det är viktigare att ta små men görbara steg för att få in aktiva internationella
studenter. Därför vill styrelsen lyfta nivån på policyn ännu ett steg och styra detaljer genom
riktlinjer. Styrelsen föreslår därför 4 stycken nya att-satser som ersätter de gamla i policyn.
I enlighet med ovan föreslår därför styrelsen att fullmäktige antar policyn med förslagna
förändringar.
Motionens andra att-sats är något styrelsen anser ingår i deras löpande arbete och behöver
därför inte beslutas om på ett fullmäktige möte. Det togs dock ett styrelsebeslut på att
styrelsen årligen ska revidera policyn.
Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionens att-satser.

att

styrka samtliga att-satser i Internationaliseringspolicyn

att

lägga till följande att-sats i Internationaliseringspolicyn
Internationella studenter ska känna sig välkomna i TLTH:s organisation.

att

lägga till följande att-sats i Internationaliseringspolicyn

det ska inte finnas några språkliga hinder för en internationell student att
engagera sig eller vara verksam i alla delar av TLTH.
att

lägga till följande att-sats i Internationaliseringspolicyn

fullmäktiges möten.
att

det ska finnas åtminstone engelska sammanfattningar från styrelsens och

lägga till följande att-sats i Internationaliseringspolicyn
information som skickas ut av TLTH skall finnas att tillgå på engelska.

att

anta Internationaliseringspolicyn med ovanstående förändringar.

I styrelsens tjänst,
Motionssvar
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DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot
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Motion angående Kollegieutveckling
Bakgrund
Nedan följer bakgrund till 2 st kollegier. Det första inom Utbildningsutskottet och det andra
inom Arkivutskottet.
Utbildningsutskottet
I både Lunds Tekniska Högskola(LTH) struktur och Teknologkåren vid LTH(TLTH)
struktur har det länge saknats en koppling mellan utbildningsnämnder och
institutionsstyrelser. Stor del av arbetet med grundutbildningen sker i utbildningsnämnderna
dock görs en del av arbetet i institutionsstyrelserna. LTH har idag en bättre koppling än vad
TLTH då vår i princip är obefintlig. Mycket av de beslut som tas i nämnderna ska
implementeras i styrelserna. Det är därför viktigt för TLTHs påverkansarbete att koppla
studentrepresentanterna närmare varandra.
Utöver ovanstående är det ofta svårare för studenter att sätta sig in i
institutionsstyrelsearbetet. Detta är något som kan motverkas genom att skapa ett nätverk för
påverkansarbete. Det kommer ge bieffekten att sprida information och kunskap mellan
studentrepresentanterna.
Arkivutskottet
Arkivarierna utför idag en väldigt viktigt uppgift; de ser till att bevara studenternas historia
och det studentikosa. För att kunna bevara historierna så länge som möjligt måste
arkivarierna träffas och utbyta historier. Med den digitala åldern som vi åtnjuter i
tjugohundratalet är det viktigt med ett arkiv som kan bevaras med historier som återberättats
genom historien. Må de vara sanna eller icke sanna.
Arkiv X: Vi vill tro.

Förslag
För att åtgärda dessa problem föreslår underskriven följande:
Jag yrkar därför på
1. att

i reglementet lägga till §7.9.3.4 Institutionsstyrelsekollegiet med lydelsen

Alternativ titulering är InstX.
I Institutionsstyrelsekollegiet ingår de som innehar TLTH-mandat i institutionsstyrelserna.
Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.
2. att

i reglementet lägga till §7.9.3.4 Arkivariekollegiet med lydelsen

Alternativ titulering är Arkiv X.
Motion angående Kollegieutveckling
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I Arkivariekollegiet ingår sektionernas arkivarier samt Kårens arkivarier. Kollegiet
sammankallas av Arkivutskottets ordförande.
3. att

konsekvensändra numrering i reglementet.

I tjänsten,

DANIEL LUNDELL,
Vice Kårordförande 2013/14

GABRIEL PERSSON,
Arkivutskottets ordförande Electus
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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 §
4
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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
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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
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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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Motionssvar: Motion angående
Alkoholpolicy
Styrelsen ser positivt på att uppdatera styrdokument i enlighet med gällande lagar. Det borde
göras med fler styrdokument kontinuerligt. Styrelsen ser även positivt på införandet av en del
om narkotika då detta är ett reellt problem som kan uppstå..
En notering som gjordes av styrelsen är att det står att vatten bör finnas tillgängligt. Det
borde stå att vatten ska finnas tillgängligt. Motionären delade styrelsens åsikt i frågan.
Styrelsen yrkar därför på
att
i Alkoholpolicyn kapitel 3 ersätta: ”Vatten bör alltid finnas tillgängligt utan kostnad
med lydelsen”
”Vatten ska alltid finnas tillgängligt utan kostnad”.
att

bifalla motionen med ovanstående förändringar.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)
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Motion angående tillägg av spegat
Bakgrund

Teknologmössan med alla tillhörande accessoarer bidrar till gemenskap bland LTH:s
studenter. Teknologmössan är ett verktyg för teknologen att identifiera sig själv i sociala
sammanhang. En gruppidentitet skapas – med samhörighet som resultat. Det som gör
Teknologmössan så fantastisk är att man som student har möjligheter att vara
individualistisk, att skapa sin egen identitet, samtidigt som man är en del av en större grupp.
Man kan själv välja tofslängd och man kan dessutom särskilja sig själv bland andra
akademiker med hjälp av spegaterna. Det är just spegater som den här motionen handlar om.
Spegaterna marknadsför våra utbildningar inte bara teknologer emellan, utan även utanför
LTH. Turister likväl gymnasielever får en inblick i LTH:s mångfald. Således bör en mångfald
av spegater gynna inte bara Teknologkåren vid LTH utan även själva fakulteten. Två flugor i
en smäll.
Tekniskt basår (och teknisk bastermin) som ges vid campus Helsingborg är resultatet av
önskad breddad rekrytering. Vi får in fler teknikintresserade studenter med oteknisk
bakgrund. Men rekryteringen tar slut vid själva utbildningen. Hur rekryterar vi dessa
människor till sektionerna och deras utbildningsprogram? Hur får vi dessa, traditionellt sett,
icke-teknologer att engagera sig i kårens utskott och aktiviteter? Det finns många svar på den
frågan. Ett sätt att uppnå målet med att engagera fler studenter är följande: låt studentens
ursprung, bakgrund och identitet vevas in i tofsen. Tofsen – en akademisk karriärstege. Hur
gör man detta då? Ännu enklare! Inför en spegat för de som läser eller har läst tekniskt basår
eller teknisk bastermin – en utbildning som ges av LTH. Eftersom dessa studenter inte har
naturvetenskaplig bakgrund så har de det inte lätt för matematik och teknik. Däremot så vill
de ta del av LTH:s gemenskap. Det kan jag, personligen, skriva under på då jag själv läst
Tekniskt basår. Som basårsstudent så är man isolerad från nollningsaktiviteter och man
känner sig inte alls som en LTH-student.
Detta går att ändra på! Således är det Teknologkårens plikt att ta tillvara på detta engagemang
och energi så att dessa studenter inte väljer konkurrerande lärosäten, att fortsätta studera vid.
De har skådat nollningen, suttit i periferin av FlyING och undrat ”varför får inte jag vara
med?”. ”Därför att du inte är en del av oss” är den allmänna responsen på den
frågeställningen. Den attityd som lärosätet men även teknologkåren uppvisar mot dessa
studenter är väldigt kylig. Ett sätt att vända på trenden, att bli mer öppna och välkomnande
är att införa spegater som representerar deras roll vid LTH.
De har travat i skit för att ta sig hit. Således bör deras vånda representeras av en bajsbrun
spegat.

Förslag

Det finns väldigt många studenter i Lund som läst tekniskt basår eller Teknisk bastermin.
Det
kommer
dessutom
fler,
nu
när
Tekniskt
basår
öppnat
igen.

Motion angående tillägg av spegat
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Motion angående tillägg av spegat

Kårhuset Lund, 12 september 2014
Alexander Pieta Theofanous

Jag yrkar därför på
att

i Teknologkårens reglemente utöka skrivelsen under rubriken 18.4.2 Spegater med
lydelsen
”Studier i Tekniskt basår eller Teknisk bastermin markeras med en brun spegat.”

att

KFS bokhandel tillhandahålls ett hundra (100) stycken bruna spegater till
försäljning innan 31 december 2014.

I tjänsten,
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor tillika Tekniskt basår-alumn

Motion angående tillägg av spegat
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Teknologkåren
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Motionssvar: Motion angående Tillägg av
spegat
Styrelsen uppskattar det studentikosa i motionen. En student vid LTH ska stolt kunna visa
upp sin bakgrund genom tofsen på sin mössa. Studenter som läser tekniskt basår eller
teknisk termin kan idag inte införskaffa en teknologmössa då de ännu inte är teknologer.
Detta borde dock inte vara ett hinder för att vissa upp sin bakgrund efter det att en blivit
teknolog.
Dock kan inte kåren ta beslut om KFSAB:s utbud. Det får ske genom andra forum.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionens första att-sats.

att

avslå motionens andra att-sats.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
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Motion: Alumnimedlem i Teknologkåren vid LTH
Bakgrund
Teknologkårens Alumniförening, Alumniföreningen vid TLTH, är ett ideellt, fristående, socialt nätverk för
alla som studerat, är i slutet på sina studier, doktorerar eller jobbar på LTH. Syftet med föreningen är att
erbjuda ett brett utbud av sociala och karriärfrämjande aktiviteter, såväl programspecifika som för hela
LTH. Vi är även sammankallande för Kårens alumniekollegie.
Föreningen består i korthet av en styrelse på sju personer som väljs på kalenderår. Mer information
finner du på www.alumniforeningen.se, där du även kan läsa om vilka aktiviteter vi genomför.
Det mest jämförbara alternativet till Alumniföreningen är för närvarande att LTH, genom LU, har en
hemsida som kallas ”alumninätverk”. Detta nätverk innebär i praktiken att man efter examen har
möjlighet att få emailutskick periodvis med nyheter. Detta kostar inget, men är också väldigt begränsat
till antalet sociala aktiviteter. LTH har även uttryckligen sagt att de inte ämnar genomföra några
aktiviteter för alumner regelbundet – de har varken tid eller ekonomiska resurser för detta.

Syfte
För närvarande förlorar de flesta av TLTHs medlemmar kontakten med Teknologkåren, och framförallt
sektionen, efter avslutade studier. Detta är synd för både dem och för de studenter som är kvar, som får
mindre kontakt med näringslivet än vad de hade kunnat få. Det är också en klar nackdel för
Teknologkåren som förlorar värdefulla resurser.
I dagsläget saknar Teknologkåren tydliga strukturer och processer för alumniverksamhet. Det finns
exempelvis ingen definition på vad en alumn är enligt Kårens styrdokument och alumniverksamhet är
något som i många år har hanterats av Näringslivsansvarig – dock har brist på tid och resurser gjort att
Näringslivsansvarig oftast fått prioritera andra åtaganden än alumniverksamhet.
Under våra regelbundna möten med sektionerna, genom alumnikollegiet, har vi uppmärksammat stort
intresse för att bredda alumniverksamheten generellt på LTH. Många sektioner efterfrågar
mentorsverksamhet, företagskvällar, alumnipubkvällar och generellt mer kontakt med näringslivet. Vi
ser även bland Alumniföreningens medlemmar att det finns ett intresse att ge tillbaka till studentvärlden.
Det är väldigt tråkigt att Teknologkåren idag har sådan begränsad möjlighet att tillfredsställa detta,
speciellt eftersom engagerade alumner:
•
•
•
•

Har kunskap, erfarenhet och kontakter som kan hjälpa Teknologkåren,
Är superba förebilder för nuvarande studenter och ofta kan hjälpa dem med första steget i
karriären,
Talar för Teknologkåren på sina företag och i andra organisationer, samt
Har tillbringat fem (eller fler) år på LTH och vid Teknologkåren, och gärna vill fortsätta hålla
den kontakten.

Kontakt:
Webb:
Facebook:

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

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Alumnimedlem i Teknologkåren vid LTH
Malmö, 1 september 2014
Alumniföreningen vid TLTH

Handling
Alumniföreningen vill därför gärna fördjupa sitt samarbete med Kåren och med det förbättra
kontaktytan mellan nuvarande studenter och alumner. Vi vill att alumniverksamhet ska bli en naturlig
del i Kårens verksamhet och att alla examinerade studenter på LTH ska vilja bli TLTH-alumner.
För att detta ska kunna genomföras måste Kårens styrdokument uppdateras, så att det tydligt beskrivs
vad en alumn är och vad det innebär att vara alumn.
Vårt förslag är att en alumn vid Teknologkåren definieras som en medlem i Alumniföreningen vid
TLTH. Förutsättningarna för att bli alumnimedlem vid Teknologkåren blir således att medlemmen:
•
•

Har varit, men inte längre är, ordinarie medlem i Teknologkåren vid LTH, samt
Är medlem i Alumniföreningen vid TLTH, enligt stadgarna i denna förening

Tillsammans med denna definition, föreslår vi även att medlemskapet ”passiv medlem” tas bort.

Förslag
Alumniföreningen yrkar därför på
att

i Kårens stadga, ändra punkt §2:1 Medlemskap
från:
Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH): ordinarie
medlem, hedersmedlem, stödmedlem och passiv medlem.
till:
Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH): ordinarie
medlem, hedersmedlem, stödmedlem och alumnimedlem.

att

i Kårens stadga, under punkt §2:2 Definitioner, ersätta följande stycke:
Ordinarie medlem som ej längre studerar vid LTH övergår till att bli passiv medlem
med:
Alumnimedlem är den som uppfyller följande:
•
Har varit, men inte längre är, ordinarie medlem i Teknologkåren vid LTH, samt
•
Är medlem i Alumniföreningen vid TLTH, enligt stadgarna i denna förening

att

i Kårens stadga, under punkt §2:3 Skyldigheter, ersätta:
Passiv medlem är skyldig:
att
iaktta Kårens stadgar och reglemente.
med:
Alumnimedlem är skyldig:
att
iaktta Kårens stadgar och reglemente, samt
att
iaktta Alumniföreningen vid TLTH’s styrdokument

Kontakt:
Webb:
Facebook:

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

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Alumnimedlem i Teknologkåren vid LTH
Malmö, 1 september 2014
Alumniföreningen vid TLTH

att

i Kårens stadga, under punkt §2:6 Utträde, ändra följande text:
”Stödmedlems utträde sker när denne slutar betala årsavgiften, passiv medlems utträde sker när denna
meddelar kårstyrelsen skriftligen om sitt utträde”
till:
”Stödmedlems utträde sker när denne slutar betala årsavgiften.”

ALUMNIFÖRENINGEN VID TEKNOLOGKÅREN VID LTH, genom

Erik Iveroth

Kontakt:
Webb:
Facebook:

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

MOTIONSSVAR

Motion angående Alumnmedlemskap i TLTH
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Daniel Lundell, Styrelseledamot

Teknologkåren
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Motionssvar: Motion angående
Alumnmedlemskap i TLTH
Styrelsen delar åsikten om alumners betydelse för kåren och dess medlemmar(studenter,
alumner och övriga).
Styrelsen ställer sig dock frågande till borttagandet av passiv medlem. Det plockar bort
möjligheten att vara medlem(passiv medlem) efter sin studietid om studenten inte väljer att
gå med i alumniföreningen. Det kan vara ett hinder för de utexaminerade studenter som
hellre vill engagera sig i sina sektioners alumniföreningar.
Styrelsen tycker även det är problematiskt att man för att få vara (en typ av) medlem i vår
organisation ska behöva vara (betalande) medlem i en annan organisation.
Styrelsen hade svårt att se vilka effekter det skulle ge att ta bort den möjligheten. Det väckte
mer frågor än svar.
Tyvärr fanns inte motionären närvarande under styrelsemötet och kunde besvara frågor
Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)
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Motion angående Revidering av styrdokument
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Rickard Möller, VKOi 2014

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 1 / 9 - 14
FM

6

bil.

27

Motion angående Revidering av
styrdokument
Bakgrund

Då alla de som i någon större utsträckning har skummat igenom Teknologkårens stadgar,
reglemente, policys och riktlinjer kan se att det mesta har blivit hoplappat så många gånger
att det ibland inte går att förstå vad som menas. Man kan även hitta saker som kanske inte
borde finnas med i en stadga har smugit sig in där, så är det hög tid att se över
Teknologkårens styrdokument.
Tidsplanen för projektet är att de reviderade/nya styrdokumenten skall vara klara på första
fullmäktigemötet efter sommaren 2015.
Förslaget från gruppen är att vi gör vårt bästa att korta ner styrdokumenten och se till att
behålla det som är viktigt, och placera informationen där den borde vara. Så som att minska
ner stadgan och reglementet och försöka få med mer i delegationsordning och
åsiktsprogram. Vi vill även revidera riktlinjer och policys så att det inte finns dubbel
information eller motsägelser i dokumenten.
Vid frågor som kan vara känsliga eller kontroversiella så skall Kårstyrelsen rådfrågas, och
dessa frågor skall presenteras till fullmäktige samtidigt som gruppen presenterar sitt arbete,
för att också fullmäktige skall vara insatt i de frågorna.
Summan 5000kr utgår ifrån en uppstartshelg i Lillsjödal med mat, samt kvällsmat och
luncher under året som kommer.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

tillsätta en arbetsgrupp som skall se över styrdokumenten bestående av Sara
Gunnarsson, Erik Molin, Björn Hansson och Rickard Möller. Där Rickard Möller
är sammankallande för gruppen.

att

avsätta 5000 kr för mat och resor för gruppen.

I tjänsten,
RICKARD MÖLLER,
Heltidare 2014

ERIK MOLIN,
Fullmäktigeledamot 2014

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 2014/2015

BJÖRN HANSSON,
Kårordförande 2013/2014

Motion angående Revidering utav styrdokument
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Motionssvar: Motion angående Revidering
av styrdokument
Styrelsen vill börja med att uppmuntra initiativet till att revidera kårens styrdokument.
Styrelsen vill se att det görs ett ordentligt krafttag med styrdokumenten och att det bör göras
rätt från början. Det måste göras en grundlig översyn av styrdokumenten. Hur ska de
användas? Finns det ett bättre system än det vi har idag? Styrelsen anser att det måste finnas
en tydlig deadline för arbetet så att det inte skjuts upp. Det finns även en fördel med att ha
en juridisk sakkunnig vid en stor förändring. Det är en kostnad som måste ses över.
Styrelsen skulle därför vilja ha lite längre tid på sig att svara på dessa frågeställningar och
återkomma till fullmäktige med en projektplan och process. Styrelsen vill göra detta i samråd
med motionärerna för att inte förlora deras tankar och idéer.
Något som inte framgår i motionen är motionärernas intention om att översätta
styrdokumenten till engelska. En revidering av styrdokumenten skulle underlätta en
översättning i framtiden. Detta är en åsikt som styrelsen delar till fullo.
Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen.

att
återremittera arbetet till styrelsen för att till FM 7 återkomma med en rambudget,
projektplan och process för revisionen av styrdokument och stadgar.
att

när styrdokumenten reviderats så skall dessa översättas till engelska.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)

Motion angående Pedellens FM-tvång
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I TLTH:s reglemente under 6.10 står det skrivet att ”Pedell skall närvara vid och aktivt
deltaga i Fullmäktiges möten.”. Det är oklart vad motiveringen till detta är. Om raden finns
till endast för att få högre närvaro, känns det inte befogat, och kommer heller inte att lösa
problemet. Om man ser till andra heltidare, så finns inte detta tvång.

Pedellens tvång på närvaro under Fullmäktigemöten bör tas bort.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet under 6.10 ta bort raden ”Pedell skall närvara vid och aktivt deltaga i
Fullmäktiges möten.”.

I tjänsten,

CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

Motion angående Pedellens FM-tvång

1 ( 1)

MOTIONSSVAR

Motion angående Pedellens FM-tvång
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Motionssvar: Motion angående Pedellens
FM- tvång
Styrelsen anser att det är en rimlig förändring att göra. Det finns inte någon annan
funktionärspost som har ett utskrivet krav att närvara på fullmäktige(undantag direkta
fullmäktige funktionärer).
Vill fullmäktige ha heltidare närvarande på fullmäktige finns det andra sätt att lösa den
problematiken.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 1 / 9 - 14
FM

6

bil.

31

MOTIONSSVAR

Motion
angående
Doktorandombudsman

Ekonomiskt

stöd

av
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Motionssvar: Motion angående
Ekonomiskt stöd av
Doktorandombudsman
Styrelsen delar motionärernas åsikt om doktorandombudets viktiga roll för doktoranderna.
Doktorandombudet är en otrolig tillgång för doktorander på LTH.
Styrelsen tycker det är rimligt att betala för den andelen av doktorander som finns vid LTH.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående uppdateringar av VKOS
arbetsbeskrivningar i reglementet
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Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivning i reglementet
Bakgrund
Reglementet beskriver i dagsläget inte det faktiska arbete som utförs gällande likabehandling.
Det ligger därför i tiden att uppdaterar detta till verkligheten.
Gällande Likabehandlingsgruppen så är ändringarna helt anpassade till det arbete som utförs
och (enligt mig) bör utföras av gruppen som idag är ett fungerande kollegium. Se Bilaga 1 för
exakta uppdateringar. Gruppen har utvecklats mycket och på kort tid från att vara en
arbetsgrupp till att faktiskt vara ett kollegium och reglementet behöver som en konsekvens
av detta uppdateras.
Arbetet som beskrivs i reglementet under Diskrimineringsombudet utförs idag helt av VKOs
(med undantag av att fördela arbetet i likabehandlingsarbetsgruppen, som inte lägre existerar)
och det känns därför rimligt att VKOs ensamt kan agera Likabehandlingsombud på Kåren.
Med tanke på hur verksamheten ser ut idag så finns heller inte behovet av att vara två och
arbetsbördan är heller inte orimlig för VKOs då uppgifterna redan ingår i det dagliga arbetet.
VKOs är dessutom en del av den dagliga verksamheten på kåren likt representanterna ute på
sektionerna och har därför en större insyn i just kårens verksamhet än vad ett ideellt
engagerat likabehandlingsombud någonsin skulle kunna få.
Namnbytet från Diskrimineringsombud till Likabehandlingsombud kommer från
diskussioner i LiBe där postens bredd ville lyftas fram ute på sektionerna. Många
studentrepresentanter gjorde därför just detta namnbyte. Det känns därför rimligt att
namnbyte sker även här på kåren.

Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivningar i reglementet

1 ( 2)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående uppdateringar av VKOS
arbetsbeskrivningar i reglementet

Kårhuset Lund, 1 september 2014

Förslag
Ändra beskrivningen av Likabehandlingsgruppen enligt Bilaga 1 och gör om det till ett
kollegium genom att ta bort beskrivningen av Likabehandlingsgruppen under
”Arbetsgrupper” och flytta till ”Kollegier”. Rätta till numreringen under ”Arbetsgrupper”.
Ändra Diskrimineringsombudsbeskrivningen enligt Bilaga 2 till att bara vara VKOs och döp
om posten till ”Likabehandlingsombud”.
Ändra postbeskrivningen enligt Bilaga 3 på Vice Kårordförande för studiesociala frågor med
bakgrund av ovannämnda förslag.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet ta bort beskrivningen av ”Arbetsgruppen för Likabehandling” under
§ 7.9.2.1 och rätta till underliggande numreringar under arbetsgrupper

att

i reglementet lägga till ”Likabehandlingskollegiet” beskrivet i Bilaga 1 under
§ 7.9.3.5

att

i reglementet ändra beskrivningen och namnet på ”Diskrimineringsombud” enligt
Bilaga 2 under § 7.9.4.3

att

i reglementet ändra postbeskrivningen på Vice Kårordförande för studiesociala
frågor enligt Bilaga 3 under § 6.4

I tjänsten, dag som ovan

MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivningar i reglementet

2 ( 2)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga 1 - Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivningar i reglementet

Kårhuset Lund, 8 september 2014
Micaela Bortas - Vice Kårordförande
studiesociala frågor

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 1 / 9 - 14
FM

6

bil.

34

Bilaga 1
KOMMENTARER
På nästa sida följer den gamla och nya beskrivningen av Likabehandlingsgruppen. De
ändringar som är gjorda är att gruppen är ett kollegium endast bestående av
Likabehandlingsombuden ute på sektionerna som både rapporterar till och leds av VKOs.
Att upprätta och underhålla en handlingsplan för diskrimineringsfall är borttaget då VKOs
arbetar tillsammans med Studentombudet på LUS i dessa ärenden. Gruppen kan heller inte
jobba med att introducera, utbilda, samordna och stödja sektionernas
likabehandlingsansvariga då gruppen består av dessa. Vidare så kan gruppen arrangera
evenemang för att främja likabehandling i den mån de önskar men inte ha som huvudsakligt
syfte, detta är därför också borttaget.

Bilaga 1 - Motion angående uppdateringar av
VKOS arbetsbeskrivningar i reglementet

1 ( 2)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga 1 - Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivningar i reglementet

Kårhuset Lund, 8 september 2014
Micaela Bortas - Vice Kårordförande
studiesociala frågor

GAMMAL TEXT
7.9.2.1 Arbetsgruppen för Likabehandling
Alternativ titulering är Likabehandlingsguppen eller LiBe-gruppen
Arbetsgruppen rapporterar till Vice Kårordförande för Studiesociala frågor.
Arbetsgruppen leds av ett Diskrimineringsombud. I arbetsgruppen ingår förutom därtill av fullmäktige valda
ledamöter sektionernas likabehandlingsansvariga.
Det åligger Arbetsgruppen för Likabehandling
att aktivt motverka diskriminering
att erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till Lunds Tekniska
Högskola eller Kåren.
att informera studenterna om deras rättigheter
att upprätta och underhålla en likabehandlingsplan
att upprätta och underhålla en handlingsplan för diskrimineringsfall
att introducera, utbilda, samordna och stödja sektionernas likabehandlingsansvariga
att arrangera evenemang för att främja likabehandling
att bistå Vice Kårordförande för Studiesociala frågor i dennes arbete med likabehandlingsfrågor
att i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas verksamhet
NY TEXT
7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Vice Kårordförande för Studiesociala frågor. I kollegiet ingår
sektionernas likabehandlingsombud.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att aktivt motverka diskriminering
att erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till Lunds Tekniska
Högskola eller Kåren.
att informera studenterna om deras rättigheter
att upprätta och underhålla en likabehandlingsplan
att bistå Vice Kårordförande för Studiesociala frågor i dennes arbete med likabehandlingsfrågor
att i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas verksamhet
Bilaga 1 - Motion angående uppdateringar av
VKOS arbetsbeskrivningar i reglementet

2 ( 2)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga 2 - Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivningar i reglementet
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Bilaga 2
KOMMENTARER
Nedan följer den gamla och nya beskrivningen av Diskrimineringsombudet /
Likabehandlingsombudet. Ändringarna består av två namnbyten och uppdatering av antalet
på posten. Namnen är bytta från Diskrimineringsombud till Likabehandlingsombud och
ARBLiBe till LiBe. Antalet är ändrat från att bara vara VKOs, alltså från två till ett.
GAMMAL TEXT
7.9.4.3 Diskrimineringsombud
Alternativ titulering är DO.
Diskrimineringsombuden skall erbjuda stöd och representation till medlemmar som anser sig blivit
diskriminerade av personer kopplade till LTH.
Diskrimineringsombuden är två till antalet, varav ett är Vice Kårordförande för Studiesociala frågor.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor är ansvarig för att leda arbetetet i ARBLiBe.
Det åligger Diskrimineringsombuden
att leda Kårens likabehandlingsarbete
att leda och fördela arbetet inom Arbetsgruppen för Likabehandling
att bevaka kårens intressen i olika organ för likabehandlingsfrågor

NY TEXT
7.9.4.3 Likabehandlingsombud
Alternativ titulering är LikO.
Likabehandlingsombudet skall erbjuda stöd och representation till medlemmar som anser sig blivit
diskriminerade av personer kopplade till LTH.
Likabehandlingsombudet är Vice Kårordförande för Studiesociala frågor. Vice Kårordförande för
studiesociala frågor är ansvarig för att leda arbetet i LiBe.
Det åligger Likabehandlingsombudet
att leda Kårens likabehandlingsarbete
att leda arbetet inom Likabehandlingskollegiet
att bevaka kårens intressen i olika organ för likabehandlingsfrågor
Bilaga 2 - Motion angående uppdateringar av
VKOs arbetsbeskrivningar i reglementet

1 ( 1)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga 3 - Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivningar i reglementet

Kårhuset Lund, 1 september 2014
Micaela Bortas - Vice Kårordförande
studiesociala frågor

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 1 / 9 - 14
FM

6

bil.

36

Bilaga 3
KOMMENTARER
På nästa sida följer den gamla och nya beskrivningen av VKOs. Ändringen består endast av
namnbyten till följd av tidigare ändringar i motionen. Diskrimineringsombud är utbytt mot
Likabehandlingsombud och ARBLiBe till LiBe. "att aktivt delta i Arbetsgruppen för
likabehandlings arbete" är utbytt till " att sammankalla och leda arbetet i
Likabehandlingskollegiet".

Bilaga 3 - Motion angående uppdateringar av
VKOs arbetsbeskrivningar i reglementet

1 ( 2)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga 3 - Motion angående uppdateringar av VKOs
arbetsbeskrivningar i reglementet

Kårhuset Lund, 1 september 2014
Micaela Bortas - Vice Kårordförande
studiesociala frågor

GAMMAL TEXT
6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Alternativ titulering är VKOs alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala
frågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor är tillika Diskrimineringsombud.
Det åligger Vice Kårordförande för studiesociala frågor:
att vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
att samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
att ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och studentförsäkringar
att löpande avrapportera ArbLB:s arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
att aktivt delta i Arbetsgruppen för likabehandlings arbete
att sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet
att vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor
NY TEXT
6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Alternativ titulering är VKOs alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala
frågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor är tillika Likabehandlingsombud.
Det åligger Vice Kårordförande för studiesociala frågor:
att vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
att samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
att ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och studentförsäkringar
att löpande avrapportera LiBes arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
att sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet
att sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet
att vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor
Bilaga 3 - Motion angående uppdateringar av
VKOs arbetsbeskrivningar i reglementet

2 ( 2)

MOTIONSSVAR

Motion angående Arbetsbeskrivning av VKOs
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Motionssvar: Motion angående
Arbetsbeskrivning av VKOs
Styrelsen tycker det är rimligt att uppdatera styrdokument för att stämma överens med
verkligheten.
Det finns dock några redaktionella ändringar som måste göras innan motionen kan antas.
Motionären ska inkomma med dessa ändringar innan fullmäktige.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen efter redaktionella ändringar.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)
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Motion angående arbete inom
Phøs/Fös/Stab med sjöfartsrelaterade
nollningsteman.
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Bakgrund
Under planeringen och början av årets nollning så har det framkomit att det funnits en del
problem kring gruppdynamik i vissa phøs/fös/stab, i synnerhet dessa som har något
inslag av sjöfart i sitt nollningstema. Vid många tillfällen har det visat sig vara allt för lätt
att försöka starta ett myteri i dessa phøs/fös/stab på grund utav att ledarens position inte
är tillräckligt belagd i det nuvarande regelverket.
Mot denna bakgrund så presenterar vi därför ett förslag om särskilt förförande vid myteri i
ett phøs/fös/stabe.

Förslag
Vid mytteri i ett phøs/fös/stab med tydlig sjöfartsanknytning (huruvida anknytningen är
adekvat beslutas utav svarande phøs/fös/stabs sektionsordförande) så skall Överphøs/fös/stab eller motsvarande kunna åklaga ansvarig part, inom sitt phøs/fös/stab, för
myteri.
Värt att notera är att även ansatser till myteri betraktas som åtalbara och bör bestraffas
som ett fullvärdig myteri, i den mån bevisning går att framskaffa.
Förförande vid åtal
Åtal väcks genom att Över- phøs/fös/stab eller motsvarande skickar in ett åtal till
nollegeneralen. Åtalet skall täcka in bakgrund samt bevisning som anses vara skälig. Om
Nollegeneralen inte anser bevisningen vara skälig så läggs åtalet ner.
Om bevisningen anses som skälig så förs åtalet vidare till nästkommande ÖPK-möte.
Där åtalande och svarande båda får plädera för sin sak. Därefter tar ÖPK ett beslut om
huruvida det går att påvisa att myteri verkligen har begåtts.
Om ÖPK beslutar att myteri har begåtts med majoritet av de mötesnärvarande så skall
straff utdelas inom en tidsperiod av tre veckor, men inte inom tre dagar, från det att mötet
avslutats. ÖPK beslutar om exakt tid.

Utlysning av bestraffning
Då åtalet i sin natur berör sjöfart, och bestraffningen sker i klassiskt sjöfararmanér, skall
givetvis utlysningen av bestraffningen ske på temaenligt vis. ÖPK åläggs att efter beslut
fattats författa en flaskpost innehållande beslut om bestraffning, som sjösätts i
närbelägen godtycklig vattenansamling (läs: sjön Sjön).
Utlysning av att flaskposten sjösatts sker på valfritt sätt. Det åläggs nu svarande
phøs/fös/stabsmedlem att inhämta tidigare sjösatt flaskpost.
Förförande vid bestraffning

bil.

38

§1
Bestraffningen för myteri, hädanefter benämnd som kölhalning, består i att bindas fast
med ett rep som fästs kring handlederna med ett rep som går runt skyldigt
phøs/fös/stabs sektions monument. Repet ska fästas på ett sådand sätt att det sitter fast
kring handlederna men linan kan löpa kring sektionsmonumentet
och phøset/föset/stabsmedlemmen kan rotera med positiv orientering kring
monumentet.
När repet fästs på ett korekt sätt (kontroleras utav nollegeneralen) så
skall phøset/föset/stabsmedlemmen rotera tre varv kring monumentet samtidigt som
denne sjunger “I am sailing” av Rod Stuart. Viss hänsyn för bristande sångförmåga hos
aktuellt phøs/fös/stabsmedlem bör iaktas av åskådare
Efter det att proceduren är avklarad så skall phøs/fös/stabsmedlem återgå som
fullvärdigt phøs/fös/stabmedlem och frågan om mytteri skall aldrig väckas igen, även om
det skulle föreligga ett faktiskt myteri. Detta för att förhindra att bestraffningen används
på ett felaktigt sätt.
§2
Det finns även möjlighet för phøs/fös/stabsmedlem att vägra genomgå kölhalningen. Då
skall phøs/fös/stabmedlemen avgå phøset/föset/staben. Dock skall i sådant fall den
åtalades eventuella husdjur ges nya tilltallsnamn. Dessa tilltalsnamn bestäms eväldigt
utav vice nollegeneralen.
§3
Om phøs/fös/stabsmedlem inte infinner sig vid bestraffningstillfället så skall detta tolkas
som en vägran och bestraffning utdelas enligt §2.

I-Phøs och F-Fös genom:
Marcus Olausson
Fredrik Andréen Blomdell

MOTIONSSVAR

Motion angående Arbete inom Phös
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Motionssvar: Motion angående Arbete
inom Phös
Styrelsen tycker att det är trevligt med engagemang och kreativitet men tyvärr saknar
motionen att-satser och går därför inte att ta ställning till.
Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen.

I styrelsens tjänst,

DANIEL LUNDELL,
Styrelseledamot

Motionssvar

1 ( 1)

