DAGORDNING
Styrelsemöte 7
Kårhuset Lund, 2016-11-24
Karin Dammer, Kårstyrelseordförande

Dagordning Styrelsemöte 7, 16/17
Tid:
Plats:

Tisdag 29 november 2016 klockan 17.15
Perstorp, Kårhuset

§ Ärende
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

OFMÖ
Tid och sätt
Val av mötessekreterare
Val av justeringsperson
Adjungeringar
Föredragningslistan
Datum för justering av protokoll
Föregående mötesprotokoll
Meddelanden
Anmälan av övriga frågor
Per Capsulam-beslut
Presidiebeslut
Ordförandebeslut
Rapporter från Heltidare och utskott
Rapporter om ekonomi
Datum för kommande styrelsemöten
Valärenden, entlediganden och stadfästande av val
Motion angående Maskinsektionens namn
Motion angående ändring i rambudgeten för
arvodering
Motion angående Teknologkårens värdegrund
Motion angående finansiering av Heltidarnas
representation vid invigningen av 350-årsjubileet
Motion angående Götas höstbankett
Motion angående omstrukturering av Proud Tech
Övrigt
Beslutsuppföljning
OFMA

Åtgärd
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Information
Information
Beslut
Beslut
Beslut
Information
Information
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut

Kom

Bilaga

a-c

1
2
3

Beslut
Beslut

4-6
7

Beslut
Beslut
Diskussion
Beslut
Beslut

8
9
10

Varmt välkomna

KARIN DAMMER
Styrelseordförande 16/17
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PROTOKOLL
Kårstyrelsen
Kårhuset Lund, 2016-09-26
Jacob Karlsson, mötessekreterare

Protokoll Styrelsemöte 3 - 16/17
Tid:
Plats:

Måndagen den 26 September 2016 klockan 17:15
Hollywood, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Linus Hammarlund
Karin Dammer
Desirée Ohlsson
Jacob Karlsson
Emil Thorselius
Oskar Jönsson

Adjungerade

Generalsekreterare
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig för externa frågor
Aktivitetssamordnare
Informationsansvarig
23.0
Studiesocialt ansvarig

Agnes Sörliden
Tim Djärf
Jacob Adamowicz
John Alvén
Niklas Ingemansson
My Reimer
Eric Mace
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PROTOKOLL
Kårstyrelsen
Kårhuset Lund, 2016-09-26
Jacob Karlsson, mötessekreterare

§1 SOFMÖ

Ordförande Karin Dammer förklarade mötet öppnat klockan 17:17.

§2 Tid och sätt

Styrelsen beslöt
att
godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§3 Val av mötessekreterare

Karin Dammer nominerade Jacob Karlsson till mötessekreterare.
Styrelsen beslöt
att
välja Jacob Karlsson till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsperson

Karin Dammer nominerade Linus Hammarlund till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att
välja Linus Hammarlund till justeringsperson.

§5 Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslöt
att
adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på
närvarolistan ovan.

§6 Föredragningslistan

Karin Dammer yrkade
att
behandla §18.1 Stadfästande av Utbildningsutskottets interna
arbetsfördelning.
att
behandla §18.2 Motion angående datum för val till Fullmäktige 2017.
Styrelsen beslöt
att
bifalla Karin Dammers första yrkande.
att
bifalla Karin Dammers andra yrkande.
att
godkänna föredragningslistan med ovanstående förändringar.

§7 Datum för justering av protokoll

Styrelsen beslöt
att
protokollet skall vara färdigt för underskrift den 3 oktober, och
underskrivet den 10 oktober.

§8 Föregående mötesprotokoll

Emil Thorselius meddelande att protokoll för S1 ej är justerat.
Styrelsen beslöt
att
lägga protokollet från S2 till handlingarna.
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PROTOKOLL
Kårstyrelsen
Kårhuset Lund, 2016-09-26
Jacob Karlsson, mötessekreterare

§9 Meddelanden

Jacob Adamowicz meddelade att Teknologkårens första debattartikel blivit
publicerad på hemsidan Dagens samhälle och att den var webbtidskiftens näst
mest lästa artikel under gårdagen.
Tim Djärf meddelade att den Stora Pluggbrunchen kommer att äga rum, samt
att de datorer han beställt efter beslut vid S1 nu har blivit levererade.
Niklas Ingemansson meddelade att det finns ett nytt system för Kårnytt.

§10 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§11 Per Capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§12 Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§13 Ordförandebeslut

Inga beslut förelåg.

§14 Rapporter från heltidare och utskott
Karin Dammer yrkade
att
lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen beslöt
att
bifalla Karin Dammers yrkande.
§15 Rapporter om ekonomi

Inga rapporter hade inkommit.

§16 Datum för kommande styrelsemöte
Karin Dammer yrkade
att
fastställa datum för nästa styrelsemöte till onsdag den 12
oktober.
Styrelsen beslöt
att
bifalla Karin Dammers yrkande.
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PROTOKOLL
Kårstyrelsen
Kårhuset Lund, 2016-09-26
Jacob Karlsson, mötessekreterare

§17 Valärenden, entlediganden och stadfästande av val
Niklas Ingemansson yrkade
att
entlediga Julia HP Pettersson från posten Kårfotograf.
att
stadfästa valet av Christina Zhou som Kårfotograf.
Karin Dammer yrkade
att
utlysa posten som ledamot i Akademiska Föreningens
Stipendienämnd.
Styrelsen beslöt
att
bifalla Niklas Ingemanssons första yrkande.
att
bifalla Niklas Ingemanssons andra yrkande.
att
bifalla Karin Dammers yrkande.
§18 FM-motion angående styrdokumentsrevideringens små missar
Linus Hammarlund yrkade
att
Fullmäktige avslår den första att-satsen samt bifaller de fyra
sista att-satserna.
Styrelsen beslutade
att
bifalla Linus Hammarlunds yrkande.
§18.1 Motion angående stadfästande av Utbildningsutskottets interna arbetsfördelning
Tim Djärf föredrog ärendet.
Styrelsen beslutade
att
bifalla motionen i sin helhet.
§18.2 Motion angående datum för val till Fullmäktige 2017
Styrelsen beslutade
att
fastställa tidsplanen för valet till Fullmäktige 2017.
§19 Övrigt

Inga övriga frågor lyftes.
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PROTOKOLL
Kårstyrelsen
Kårhuset Lund, 2016-09-26
Jacob Karlsson, mötessekreterare

§20 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.
Beslutsuppföljningen ser ut som följer:

Möte
S13 15/16

Beslut
W-jubileumspengar

Uppdraget
Linus Hammarlund

Redovisas
S4 16/17

S1 16/17

Internfakturering

Karin Dammer

S4 16/17

S19 15/16

Led-vägg

Niklas Ingemansson

S5 16/17

S2 13/14

Civilingenjörsringen

Linus Hammarlund

S8 16/17

S3 13/14

Funktionärsregister

Linus Hammarlund

S8 16/17

S13 15/16

Linus Hammarlund

S9 16/17

Linus Hammarlund

S9 16/17

S3 16/17

Uppföljning av
internationaliseringsarbete
Uppföljning av
Utbildningsutskottets struktur
Utvärdering av iZettle

GS & Aktsam

S1 16/17

Heltidarkavajer

Informationsansv. -17

Styrelsemötet
innan FM4 2017
S9 16/17

S17 15/16

Nollegeneralens ideella format

Linus Hammarlund

S1 16/17

S13 15/16

§21 SOFMA

Styrelseordförande Karin Dammer förklarade mötet avslutat klockan 18:25.
Vid protokollet,

Vid klubban,

JACOB KARLSSON

KARIN DAMMER

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras,

LINUS HAMMARLUND
Justeringsperson
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PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-11-24
Desirée Ohlsson, Styrelseledamot

Protokoll Styrelsemöte 4 – 16/17
Tid: Onsdagen den 12 oktober 2016 17:15
Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen
Kårordförande

Linus Hammarlund

Styrelseordförande

Karin Dammer

Ledamot

David Wessman

Ledamot

Desirée Ohlsson

Ledamot

Erik Alstersjö

Ledamot

Jacob Karlsson

Ledamot

Oskar Jönsson

Adjungerande
Näringslivsansvarig

Sara Persson

t.o.m. § 27

Generalsekreterare

Agnes Sörliden

t.o.m. § 15

Utbildningsansvarig för interna frågor

Anders Lundqvist Persson

t.o.m. § 22

Utbildningsansvarig för externa frågor

Jacob Adamowicz

t.o.m. § 22

Informationsansvarig

Niklas Ingemansson

t.o.m. § 24
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§ 1 SOFMÖ

Ordförande Karin Dammer förklarade mötet öppnat 17:12.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av
mötessekreterare

Karin Dammer nominerade Desirée Ohlsson till mötessekreterare.
Styrelsen beslutade
att välja Desirée Ohlsson till mötessekreterare.

§ 4 Val av
justeringsperson

Karin Dammer nominerade Oskar Jönsson till justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja Oskar Jönsson till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och
adjungeringar

Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade under Adjungerade på
närvarolistan ovan.

§6
Föredragningslista

Styrelsen beslutade
att byta plats på §26 och §27 med §19
att bifalla föredragningslistan med ändringar.

§ 7 Datum och
justering av protokoll

Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 19
oktober och underskrivet den 26 oktober.

§ 8 Föregående
mötesprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga styrelsemötesprotokoll S1 -16/17 till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

Erik Alstersjö meddelade
att gamla Rulle är såld.
Niklas Ingemansson meddelade
att man ska nominera sina vänner till Fullmäktige.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§ 11 Per Capsulam

Stadfästande av studeranderepresentanter
Styrelsen beslutade
att stadfästa samtliga studeranderepresentanter
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§ 12 Presidiebeslut

a) Komplettering av studeranderepresentantsval
Styrelsen beslutade
att stadfästa presidiebeslutet.
b) Komplettering av studeranderepresentantsval
Styrelsen beslutade
att stadfästa presidiebeslutet.
c) Komplettering av studeranderepresentantsval
Styrelsen beslutade
att stadfästa presidiebeslutet.

§ 13
Ordförandebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 14 Rapporter från
heltidare och utskott

Inga rapporter förelåg.

§ 15
Ekonomirapporter

Agnes Sörliden rapporterade
att ett budgetavsteg gjorts på NOL08 på 4421,89 kr.
Styrelsen beslöt
att lyfta budgetavsteget till Fullmäktige.
Agnes Sörliden redogjorde för ekonomin och verksamhetsårets
första kvartalsrapport.
Styrelsen beslöt
att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.
Agnes Sörliden lämnade mötet.

§ 16 Datum för
kommande
styrelsemöte

Karin Dammer yrkade på
att sätta följande datum för nästa styrelsemöte: torsdag den 3
november
Styrelsen beslutade
att bifalla Karin Dammers yrkande.

§ 17 Valärenden,
entlediganden och
stadfästande av val

a) Studeranderepresentanter vid IIIEE
Styrelsen beslutade
att välja studeranderepresentanter vid IIIEE enligt
bilaga.
b) HUT/DSG/KHS-funktionärer
Styrelsen beslutade
att stadfästa valet av HUT/DSG/KHS-funktionärer
enligt bilaga.
Erik Alstersjö och Karin Dammer stod utanför beslutet. Jacob
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Karlsson var ordförande på §17b).
c) Representant i AFs stipendienämnd
Styrelsen beslutade
att välja Desirée Ohlsson till representant i AFs
stipendiefond.
Desirée Ohlsson stod utanför beslutet.
§ 18 Motion
angående attestlista

Desirée Ohlsson yrkade
att ändra redaktör för Pålsjö Ängsblad till chefredaktör
Pålsjö Ängsblad.
Jacob Karlsson yrkade
att lägga till KLU08 – F1 Röj Boss
Linus Hammarlund yrkade
att ändra KLU01 till KLU*
Linus Hammarlund yrkade
att för samtliga budgetposter i attestlistan gäller att
heltidare får attestera upp till 7 000 kr per dag,
utskottsordförande 2 000 kr per dag samt övriga
funktionärer 1 000 kr per dag förutsatt att budgeten
följs.

Styrelsen beslutade
att bifalla Desirée Ohlssons yrkande.
att bifalla Jacob Karlssons yrkande.
att bifalla Linus Hammarlunds första yrkande.
att bifalla Linus Hammarlunds andra yrkande.
att bifalla det framvaskade förslaget.

§ 26 Motion
angående riktlinjer
för heltidsarvoderade

Anders Lundqvist Persson föredrog motionen.
Linus Hammarlund yrkade på
att "Kårordförande har tolkningsrätt i frågor kring längre
sjukfrånvaro" till "Kårordförande har tolkningsrätt i vad
som räknas som längre sjukfrånvaro".
Anders Lundqvist Persson yrkade på
att om att-sats två faller skall meningen som citeras i
bakgrunden uppdateras med "...fysiskt, via telefon eller
mail ."
Styrelsen beslutade
att bifalla första att-satsen.
att avslå andra att-satsen.
att bifalla Anders Lundqvist Perssons yrkande.
att avslå tredje att-satsen .
att avslå fjärde att-satsen.
att bifalla femte att-satsen med Linus Hammarlunds yrkande.
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att bifalla det framvaskade förslaget.

§ 27 Motion
angående Botans
vänner.

Jacob Adamowicz föredrog motionen.
Linus Hammarlund yrkade
att lyfta första att-satsen som en proposition till Fullmäktige.
Styrelsen beslutade
att bifalla Linus Hammarlunds yrkande.
att avslå andra att-satsen.
Sara Persson lämnade mötet.
Mötet ajournerades 18:40 för matpaus.
Mötet återupptogs 19:10.

§ 20 Motion
angående
stadgerevidering

Anders Lundqvist Persson föredrog motionen.
Linus Hammarlund yrkade
att i att-sats 1 lägga förslagsmeningarna i slutet av § 3.2.
att i att-sats 1 stryka ”endast” i att-satsens andra
meningsförslag.
att i att-sats 1 stryka "och Generalsekreterare" i att-satsens
tredje meningsförslag.
Anders Lundqvist Persson drar tillbaka fjärde att-satsen.
Anders Lundqvist Persson jämkar sig med Linus Hammarlunds yrkanden.
Styrelsen beslutade
att yrka på bifall av Linus Hammarlunds yrkanden.
att yrka på avslag av andra att-satsen.
att yrka på bifall av tredje att-satsen.
att yrka på avslag av fjärde att-satsen
att yrka på bifall av det framvaskade förslaget.

§ 21 FM-motion
angående mindre
policyrevideringar

Anders Lundqvist Persson föredrog motionen.
Linus Hammarlund yrkade
att i att-sats 1 ändra förslagsmeningarna till "för heltidare
som har kalenderår som mandatperiod" resp. "för
heltidare som har verksamhetsår som mandatperiod".
Anders Lundqvist Persson drog tillbaka att-sats 4.
Styrelsen beslutade
att yrka på bifall av att-sats 1 med Linus Hammarlunds
yrkande.
att yrka på bifall av att-sats 3.
att yrka på avslag av att-sats 4.
att yrka på bifall av att-sats 5.
att yrka på bifall av att-sats 6.
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att yrka på bifall av det framvaskade förslaget.

§ 22 FM-motion
angående Policy för
användadet av
medlemmars
adresser

Anders Lundqvist Persson föredrog motionen.
Anders Lundqvist Persson yrkade
att dra tillbaka motionen.
Styrelsen beslutade
att yrka på att avslå motionen i sin helhet.
Anders Lundqvist Persson och Jacob Adamowicz lämnade mötet.

§ 23 FM-motion
angående att albumet
“Dicovery” är bäst

Niklas Ingemansson föredrog motionen.
Desirée Ohlsson yrkade
att yrka på att Fullmäktige lämna motionen utan åtgärd.
Styrelsen beslutade
att yrka på avslag av motionen.
Oskar Jönsson reserverade sig mot beslutet.

§ 24 Motion
angående rekrytering
av kanslist

Karin Dammer yrkade
att ...uppdra åt Kårordförande och Generalsekreterare att
anställa en kanslist för provanställning och eventuell
tillsvidareanställning under vårterminen 2017.
Jacob Karlsson yrkade
att Styrelsen godkänner ett budgetavsteg på 40 000 kr på
ADM03 7691.

Styrelsen beslutade
att bifalla Karin Dammers yrkande.
att bifalla Jacob Karlssons yrkande.
att bifalla det framvaskade förslaget.
Mötet ajournerades 20:07 för kaffepaus.
Niklas Ingemansson lämnade mötet.
Mötet återupptogs 21:03
§ 25 FM-motion
angående
styrdokumenten på
engelska

Linus Hammarlund föredrog motionen.
Styrelsen beslutade
att yrka på att Fullmäktige bifaller motionen i sin helhet.
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§ 19 Motion
angående inköp av
hyllor och förråd

Karin Dammer yrkar på
att ARKAD, NollU och F1 Röj för köpa in och ska bygga
ihop utrustning till förrådet för upp till 10000 kr.
att pengarna tas från styrelsen disponibel.
Styrelsen beslutade
att bifalla Karin Dammers yrkanden.
att Bifalla det framvaskade förslaget.

§ FM-motion
angående vita
mössans bärande

Styrelsen beslutade
att yrka på att Fullmäktige bifaller motionen.

§ 29 Övrigt

Folk får inte skriva upp att de ska ha mat om de inte dyker upp
eller inte tänker äta.
21.27 David Wessmann lämnade mötet.
”Nu är det lika många här som på min 15-årsfest” – Jacob Karlsson

§ 30
Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade
att lägga till Riktlinjesändringar Teknologkårens
bilar med Linus Hammarlund som ansvarig och
redovisningsdatum S5.
att lägga till förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv
och arbetsbeskrivningar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur med Linus
Hammarlund som ansvarig och redovisningsdatum
S5.
att lägga till Riktlinje för heltidsarvoderade med Linus
Hammarlund som ansvarig och redovisningsdatum
S5.
att Lägga till Botans vänner med Linus Hammarlund
som ansvarig och redovisningsdatum S5.
att godkänna beslutsuppföljningen enligt ändringarna.
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Möte
S2
13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Linus
Hammarlund

Redovisas
S8 16/17

S3
13/14

Funktionärsregister

Linus
Hammarlund

S8 16/17

S1
16/17

Internfakturering

Karin Dammer

S5 16/17

S19
15/16

Led-vägg

Niklas
Ingemansson

S5 16/17

S13
15/16

W-jubileumspengar

Linus
Hammarlund

S4 16/17

S13
15/16
S13
15/16

Uppföljning av
internationaliseringsarbete
Uppföljning av
Utbildningsutskottets
struktur
Heltidarkavajer

Linus
Hammarlund
Linus
Hammarlund

S9 16/17

Informationsansv.
-17

S9 16/17

S17
15/16

Nollegeneralens ideella
format

Linus
Hammarlund

S9 16/17

S4
16/17
S4
16/17

Riktlinjesändringar
Teknologkårens bilar
Förändringar i riktlinjer,
utskottsdirektiv och
arbetsbeskrivningar
uppkomna av
utbildningsutskottets nya
struktur
Riktlinje för
heltidsarvoderade
Botans vänner

Linus
Hammarlund
Linus
Hammarlund

S5 16/17

Linus
Hammarlund
Linus
Hammarlund

S5 16/17

S1
16/17

S4
16/17
S4
16/17

§ 31 SOFMA

S9 16/17

S5 16/17

S5 16/17

Styrelseordförande Karin Dammer förklarade mötet avslutat
klockan 21:37.

Vid pennan

Vid klubban

Med glasögonen

DESIRÉE OHLSSON
Styrelseledamot 16/17

KARIN DAMMER
Styrelseordförande 16/17

OSKAR JÖNSSON
Styrelseledamot 16/17
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PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-11-24
Erik Alstersjö, Styrelseledamot

Protokoll Styrelsemöte 6 – 16/17
Tid: Torsdag den 14 november 2016 17:15
Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen
Kårordförande

Linus Hammarlund

Styrelseordförande Karin Dammer
Ledamot

David Wessman

Ledamot

Desirée Ohlsson

Ledamot

Emil Thorselius

Ledamot

Erik Alstersjö

Ledamot

Jacob Karlsson

Ledamot

Oskar Jönsson

t.om § 19

Adjungerande
Generalsekreterare

Agnes Sörliden

t.o.m. § 23

Valberedningens ordförande Alexander Pieta Theofanous t.o.m. § 20
Talman

Daniel Lundell

t.o.m. § 23

Projektgruppen Las Gegas

Johanna Pålsson

t.o.m. §18

Projektgruppen Las Gegas

John Pålsson

t.o.m. §18

Projektgruppen Las Gegas

Petter Karlow Herzog

t.o.m. § 18

Aktsam

John Alvén

t.o.m. mitt i § 19

Utbildningsansvarig - internt Anders Lundqvist Persson
Informationsansvarig

t.o.m. mitt i § 19

Niklas Ingemansson
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§ 1 SOFMÖ

Ordförande Karin Dammer (KD) förklarade mötet öppnat
17:20.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt.

§ 3 Val av mötessekreterare

KD nominerade Erik Alstersjö (EA) till mötessekreterare.
Styrelsen beslutade
att välja Erik Alstersjö till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsperson

KD nominerade David Wessman (DW) till
justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja David Wessman till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och
adjungeringar

Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade under Adjungerade på
närvarolistan ovan.

§ 6 Föredragningslista

Linus Hammarlund (LH) yrkade på att lägga till §24.1
Redaktionella ändringar reglementet
Emil Thorselius (ET) yrkar på att byta plats på §26 och §27
KD yrkade på att lägga §17 efter §21

§ 7 Datum och justering av
protokoll

Styrelsen beslutade
att bifalla föredragningslistan med ändringarna.
Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 21
november och underskrivet den 28 november.

§ 8 Föregående
mötesprotokoll

Inga föregående protokoll

§ 9 Meddelanden

Inga meddelanden.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor
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§ 11 Per Capsulam

Inga capsulam beslut förelåg

§ 12 Presidiebeslut

Inga Presidiebeslut förelåg

§ 13 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg

§ 14 Rapporter

Inga rapporter fanns

§ 15 Ekonomirapporter

Agnes Sörliden (AS) föredrog.
Styrelsen beslutade
att lägga ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 16 Kommande
styrelsemöte

Kommande styrelsemöten beslutade på S1, nästa möte är
29 november

§ 18 Motion angående Las
Gegas

Johanna Hjalte(JH), John Pålsson(JP) och Petter Karlow
Herzog(PKH) föredrog motionen.
Niklas Ingemansson (NI) yrkade
att ändra andra att- satsen till:
till projektet Las Gegas äska upp till 25000 svenska
riksdaler ur Styrelsen disponibelt för en tävlingsrigg
enligt bilaga
LH yrkade
att projektgruppen omarbetar konceptet vinrunda
till en annan mindre alkoholfokuserad lärakänna-aktivitet
Oskar Jönsson (OJ) yrkade
att projektgruppen återrapporterar en utvärdering
av Las Gegas på sista styrelsemötet 16/17
Styrelsen beslutade
att bifalla den första att-satsen
att bifalla den andra att-satsen med Niklas ändring
att avslå den tredje att-satsen
att bifalla LHs yrkande
att bifalla OJs yrkande
Erik Alstersjö reserverade sig av nedanstående anledning:
Jag tycker att Teknologkåren jobbar med en sund alkoholkultur. Det
är inte i linje med det arbete att införa ytterligare en fest som går ut på
att studenter kommer hit för att dricka, vilket både detta och F1-Röj
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är i mina ögon. Att vi redan gör saker som inte är bra är inte en
anledning att göra fler saker som inte är bra.
Johanna Hjalte, John Pålsson och Petter Karlow Herzog lämnade
mötet

§ 19 Motion angående
valförfarande under HöstFM

Alexander Pieta Theofanous (APT) föredrog motionen.
LH yrkade på
att Ersätta punkt 1 i Föreslagna förhållningsregler med
”Eventuell motkandidatur mot valberedningens förslag
måste anmälas till senast 48 timmar efter den dagen då
valberedningens förslag kommit ut. Ämnar man
motkandidera mot flera poster skall alla dessa anmälas.
Ingen fri nominering tillämpas på valmötet. Lista över
antalet motkandidater per post skall skickas ut och först
inför varje val avslöjas vilka motkandidater som
inkommit.”
Jacob Karlsson (JK) yrkade på
att Ersätta punkt 1 i Föreslagna förhållningsregler med
”Eventuell motkandidatur mot valberedningens förslag
måste anmälas till senast 48 timmar efter den dagen då
valberedningens förslag kommit ut. Ämnar man
motkandidera mot flera poster skall alla dessa anmälas.
Ingen fri nominering tillämpas på valmötet.”
Anders Lundqvist Persson (ALP) yrkade på
att konsekvensändra punkt 2 i Föreslagna
förhållningsregler.
LH yrkade på
att i Fullmäktiges ställe att valberedningen den 20
november publicerar och redogör vilka kandidater
som föreslås inneha ha posterna samt att
valberedningen ska samla in motkandidatur inom
48 timmar efter att dokumentet publicerats.
Mötet ajournerades för mat 19:21.
Anders Lundqvist Persson och John Alvén lämnade mötet
Öppnade åter 19:45.
Styrelsen beslutade
att bifalla LHs yrkande om att ta beslut i Fullmäktiges
ställe.
att bifalla JKs yrkande
Efter att det ställts mot LHs första yrkande och vunnit
omröstningen med 6 – 1, samt vunnit mot orginalförslaget
med 6 – 1.
att bifalla ALPs yrkande
att yrka på bifall på punkt 3-8 i Föreslagna
förhållningsregler
Protokollsanteckning LH:
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I det framvaskade förslaget vill jag varna för följande scenario: Person
A är valberedningens förslag till KO och person B motkandiderar.
Person B hade dock kunnat tänka sig att ställa upp till GS som är
vakantsatt, även om hen är fullt inne på att bli KO. Med det
framvaskade förslaget är det extremt stor chans att person A blir KO
eftersom ”person B kan ändå tänka sig GS sen, två personer på två
poster win-win!”. Det är ett högst troligt scenario i Fullmäktige som i
mina ögon är oerhört problematiskt och som nuvaramde förslag inte
tar hänsyn till
Emil Thorselius lämnade mötet.

§ 20 Motion angående
utskottsdirektiv
Informationsutskottet

NL föredrog motionen.
LH yrkade
att byta ut samtliga förkortningar InfU i dokumentet,
undantaget den första, mot Informationsutskottet.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen med LHs ändring
Protokollsanteckning från NL: I motionen skall även My Reimer
23.0, Richard Luong, Datoransvarig 16/17, Daniel Lundell,
Datoransvarig 15/16 även stå med men det har kommit bort.
Alexander Pieta Theofanous lämnade mötet.

§ 21 Motion angående
utskottsdirektiv
Husutskottet

NL föredrog motionen.
LH yrkade
att byta ut samtliga förkortningar HUT i dokumentet,
undantaget den första och HUT-are, mot
Husutskottet.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen med LHs ändring

§ 17 Valärenden,
entlediganden och
stadfästande av val

Styrelsen beslutade
att entlediga David Wessman, Joakim Hembrink, Joel
Klint, Jonathan Schurmann, Niklas Karlsson,
Hannah Lindblad, Oscar Rydh, Daniel Lundell och
Fredrik Siemund enligt bilaga
att stadfästa valet av David Wessman, Joakim
Hembrink, Joel Klint, Jonathan Schurmann, Niklas
Karlsson, Hannah Lindblad, Oscar Rydh, Anton
Gudjohnsson, Lonis Hamaili och Adam Thuvesen i
Utvecklare i Informationsutskottet
att stadfästa valet av Richard Loung till
Webbansvarig i Informationsutskottet
att stadfästa valet Daniel Lundell till
Intranätsansvarig i Informationsutskottet
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§ 22 Äskande för tillbehör
datorer och surfplattor

Motionären icke närvarande

§ 23 Motion angående
Näringslivsutskottets övriga
resor

AS föredrog motionen.

Styrelsen beslutade
att avslå motionen

JK yrkade
att bevilja ett budgetavsteg på 800 kr på ARM01 5810
att bevilja ett budgetavsteg på 400 kr på ARM01 5811
Styrelsen beslutade
att bifalla JKs yrkanden
Mötet ajounerades kl 20:50
Daniel Lundell och Agnes Sörliden lämnade mötet
Öppnade åter 21:00

§ 24 Stadfästande av
redaktionella ändringar i
stadgan

LH föredrog stadfästandet

§ 24.1 Stadfästande av
redaktionella ändringar i
reglementet

LH föredrog stadfästandet

§ 25 Motion angående
ansvarsfrihet för Reftecs
styrelse

LH föredrog motionen.

§ 27 Motion angående nytt
porslin till Lophtet

Motionären icke närvarande

§ 26 Motion angående
äskning av pengar till
kontorets kök

Motionären icke närvarande

Styrelsen beslutade
att yrka på att stadfästa de redaktionella ändringarna.

Styrelsen beslutade
att yrka på att stadfästa de redaktionella ändringarna.

Styrelsen beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 15/16

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet

Styrelsen beslutade
att bifalla första att-satsen
att avslå andra att-satsen
att bifalla tredje att-satsen
Protokollsanteckning LH: Muggarna tas från Lophtet.

§ 29 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade att fastslå beslutsuppföljningen enligt:
 Civilingenjörsringen
S8



Funktionärsregister
S8



Internfakturering
S8
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W-jubileumspengar
S7



Uppföljning av Internationaliseringsarbete
S9



Uppföljning av utbildningsutskottets struktur
S9



Nollegeneralens ideella format.
S9



Heltidarkavajer
S9



Riktlinjesändringar Teknologkårens bilar
S4



Förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv och
arbetsbeskrivningar uppkomna av utbildningsutskottets
nya struktur
S5



Riktlinje för heltidsarvoderade
S4



Botans vänner
S7



Las Gegas
~S16

§ 30 Övrigt

Inga övriga punkter

§ 31 SOFMA

Styrelseordförande Karin Dammer förklarade mötet
avslutat klockan 21:33.

I tjänsten

Erik Alstersjö
Mötessekreterare

Karin Dammer

Mötesordförande

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

David Wessman

Mötesjusterare

7 (7)

STYRELSEHANDLING
Entledigande och val av
studeranderepresentant
Kårhuset Lund, 2016-11-24
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

Entledigande och val av
studeranderepresentant
Bakgrund
Som nämnts i tidigare presidiebeslut och handlingar så har programledningarna och/eller
institutionsstyrelser i efterhand berättat för oss om ett för stort antal studenter mot hur
många lärare som sitter i organet. Smärre korrigering behöver således ske. Programledningen
i E&D i Helsingborg har även fått tillskott.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar på
att

entlediga Oliver Ekström från sitt uppdrag som studeranderepresentant i
programledningen för Högskoleingenjör Byggteknik & Institutionsstyrelsen
för Byggvetenskaper för återstoden av innevarande kalenderår

att

välja Mikael Nyström på ordinarie mandat till Programledningen
Högskoleingenjör Elektro- och datateknik.

att

välja Tove Rydén Sonesson som ordinarie ledamot i programledningen för
Brand- Riskhantering

I Utbildningens tjänst, dag som ovan

ANDERS LUNDQVIST PERSSON
Utbildningsansvarig för interna frågor, 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Maskinsektionens
namn
Kårhuset Lund, 2016-11-22
Niklas Ingemansson, Seniorsledamot

Motion angående Maskinsektionens namn
Bakgrund
Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (förkortat
Maskinsektionen inom TLTH) har länge varit Sektionens namn och varumärke, dock har
detta varit otydligt i Sektionens stadgar där Maskinsektionen benämns som Sektionen för
Maskinteknik inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola men också M-sektionen.
Under Vårterminsmötet 2016 (samt en andra läsning på Höstterminsmöte 1 2016) röstades
därför följande ändring igenom:
att

i stadgan ändra följande i §1.1 Namn
Från
Maskinsektionen är Sektionen för Maskinteknik inom Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola (TLTH), M-sektionen.
Till
Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola,
Maskinsektionen inom TLTH. Vidare i dessa Stadgar kallad Sektionen.

Förslag
Undertecknad yrkar därför på att detta även ändras i Teknologkårens styrdokument.
Jag yrkar därför på
att

i stadgan ändra följande i §10.1 Definition
från
c) Sektionen för Maskinteknik inom TLTH, M-sektionen
till
c) Maskinsektionen inom TLTH, M-sektionen

att

i reglementet ändra följande i §9.4 Medlemmar
från
(3) Medlem av Sektionen för Maskinteknik inom TLTH är kårmedlem som
studerar vid:
till
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Maskinsektionens
namn
Kårhuset Lund, 2016-11-22
Niklas Ingemansson, Seniorsledamot

(3) Medlem av Maskinsektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
att

i reglementet ändra följande i §11.2.1 Sektionernas färger och symboler
från
Sektionen för Maskinteknik inom TLTH (M-sektionen)
till
Maskinsektionen inom TLTH (M-sektionen)

I Maskinsektionens tjänst, dag som ovan

NIKLAS INGEMANSSON

Seniorsledamot
Maskinsektionen inom TLTH

STYRELSEN
genom

HANNA WIGGMAN

Sektionsordförande
Maskinsektionen inom TLTH
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående budgetändring för
ändrad arvodering av Nollegeneralen
Kårhuset Lund, 2016-11-21
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Motion angående budgetändring för ändrad
arvodering av Nollegeneralen
Bakgrund
På FM8 beslutade man att nästa års Nollegeneral (och året efter det) ska vara arvoderad från
och med första måndagen läsperiod 3 till och med sista fredagen innan första måndagen
läsperiod 1. I förslaget togs det upp vad dessa förändringar skulle kosta men inga beslut togs
kring att ändra i budgeten. För att inga oklarheter ska uppstå kring hur mycket nuvarande
Nollegeneralen har kvar att få i arvode samt hur mycket den nya ska få anser jag att vi ska
ändra i budgeten.
Dessutom missade jag att ta med förändringen av brispasbeloppet vid årsskiftet i
budgetrevideringen, vilket också bör korrigeras för.
Se bilaga för uträkningar av arvoderingen. Notera att arvoderingen från 1 juli till 31 augusti är
den som betalats ut åt Nicolás. En av veckorna i december och veckan januari är de som
kommer betalas ut åt Nicolás medan nästa års Nollegeneral får en vecka i december samt
arvode från 16 januari till 30 juni (detta verksamhetsår).

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i rambudgeten under




ADM02 ändra kostnaderna från 2 759 519 kr till
2 849 888 kr och resultatet från – 2 624 519 kr till –
2 714 888 kr
Totalt ändra kostnaderna från 12 547 753 kr till
12 638 122 kr och resultatet från – 129 182 kr till –
219 551 kr

I Budgetens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN
Generalsekreterare 2016/2017
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga till Motion angående budgetändring
för ändrad arvodering av Nollegeneralen
Kårhuset Lund, 2016-11-21
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Bilaga till Motion angående budgetändring
för ändrad arvodering av Nollegeneralen
Uträkningar av månads och årsarvodering
År
2016
2017

PBB
44 300,00 kr
44 800,00 kr

%-sats
31
31

Arvode per månad
13 733,00 kr
13 888,00 kr

Arvode helt år
164 796,00 kr
166 656,00 kr

Totalt för 16/17
165 726,00 kr

Nollegeneralens arvodering 16/17
Termin Datum
HT16

VT17

Dagar

01-jul
31-aug
En vecka i december
En vecka i januari
16-jan
30-jun

61

Arvode

% av året
20,5%

33 862,19 kr

47,4%

78 990,38 kr

14
7
166

Totalt
248
67,9%
112 852,57 kr
För att räkna ut Nollegeneralens arvodering räknade jag varje termin för sig eftersom det
handlar om två olika prisbasbelopp innan jag summerade dem.

Urklipp från budgeten
ADM02
Förslag i motionen
7210

Arvode
Heltidare

11 x

106% x

165 726 kr

=

Nollegeneralen
Extraarvodering, KOGS

12 x

1 650 kr

Summa
7520

Budget 16/17

=

1 932 365 kr

1 921 521 kr

112 853 kr

54 932 kr

12 642 kr

12 642 kr

2 057 860 kr

1 989 095 kr

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgift, < 25 år
Arbetsgivaravgift, > 25 år

31,42%

Summa
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga till Motion angående budgetändring
för ändrad arvodering av Nollegeneralen
Kårhuset Lund, 2016-11-21
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Rambudgeten
Förslag i motionen
Intäkter
ADM02 Heltidare
Totalt

Kostnader

Budget 16/17

Resultat

Intäkter

Kostnader

Resultat

135 000 kr

2 849 888 kr -

2 714 888 kr

135 000 kr

2 759 519 kr -

2 624 519 kr

12 418 571 kr

12 638 122 kr -

219 551 kr

12 418 571 kr

12 547 753 kr -

129 182 kr

I Budgetens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Generalsekreterare 2016/2017
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Kårhuset Lund, 2016-11-21
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Under vårterminen 2016 påbörjades ett arbete med att ta fram en gemensam värdegrund för
hela Teknologkåren organisation på sektionernas initiativ. Efter ett par diskussionspass skrev
vi från centralorganisationen ihop ett förslag som sedan gick ut på internremiss då den är
tänkt att gälla hela Teknologkårens organisation.
Remissen gick ut till







Sektionsstyrelserna
Fria föreningar
Fullmäktiges ledamöter
Kårstyrelsen
Utskottsordförande
Presidiet

I bilaga 1 finns remissvaren vi fick in samt får respons på dessa. Vi har sållat en del bland
kommentarerna och slagit ihop de säger samma sak. I bilaga 2 finns det färdiga förslaget att
ta ställning till.
Överlag fick vi väldigt positiv respons på förslaget som gick ut. Mycket av kommentarerna
handlar om vilken nivå det ska vara på dokumentet. Det som diskuterades under våren var
att sektionerna och de fria föreningarna har olika åsikter i väldigt många frågor och att vi
därför behöver en värdegrund som är allmängiltig och som ligger på en högre nivå. Därför
finns inga specifika ställningstaganden i frågor.
För att det ska bli tydligare gjorde vi en större förändring i syftesparagrafen i det slutgiltiga
förslaget där vi närmre förklarar hur dokumentet är tänkt att användas.

Vi yrkar
att

Fullmäktige instiftar Teknologkårens värdegrund enligt bilaga.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

LINN SVÄRD

Kårordförande 16/17
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Kårhuset Lund, 2016-11-21
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Synpunkt:

Ska vi ha en värdegrund tycker jag att den ska vara tydligare specificerad i hur
vi ställer oss i olika frågor. Etik i företag, vilka typer av event vi har, hur vi
jobbar med katastrofer som flyktingfrågan, vad vi ska förvänta oss att kåren
bidrar med.
Detta dokument känns väldigt tunt och säger bara saker som är självklara, i
varje fall för mig.

Svar:

Ställningstagande i frågor har diskuterats tidigare i processen. Eftersom
dokumentet ska gälla hela organisationen och sektionerna liksom de fria
föreningarna i mångt och mycket har olika åsikter i dessa frågor är förslaget
lagt på en högre abstraktionsnivå. Alla åsikter som tas upp i remissvaret kan
förankras i detta dokument.

Åtgärd:

Förtydligad syftespunkt.

Synpunkt:

Vi tyckte dokumentet är kärnfullt och uppfyller sitt syfte. Väldigt kort och
generellt, inte tydligt hur man ska komma fram till de olika målen, men det
kanske heller inte är syftet med dokumentet. I så fall mycket bra.

Svar:

Det är i vår mening inte några mål. Precis som nämnts är inte detta syftet
med dokumentet. Däremot kan det vara bra att förtydliga syftet så att detta
går fram.

Åtgärd:

Förtydligad syftespunkt.

Synpunkt:

Bra, men väldigt intetsägande. Känns som ett dokument för att säga "Vi ska
göra snälla och bra saker, ingen ska bli ledsen". Vilket borde vara självklart.
Men vi behöver ju uppenbarligen dokument om sånt här.

Svar:

Många saker är en självklarhet för de flesta men de behöver sättas på pränt
för att få med alla på samma bana. Det har dock uppkommit frågor som "Är
det här något som Teknologkåren står bakom?" och genom en bred och
luftig värdegrund blir det lättare att hitta stöd för sina projekt.

Åtgärd:

Förtydligad syftespunkt.

Synpunkt:

Texten är kort och koncis, vilket gör att den är lätt att ta till sig. Innehållet
känns både naturligt och enkelt att applicera på vår organisation. Sist men inte
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Kårhuset Lund, 2016-11-21
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

minst känns det verkligen som att värdegrunden representerar de värderingar
och åsikter som finns bland medlemmarna och organisationen!
Svar:

Tack!

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Det är ett väldigt kort förslag vilket har sina för- och nackdelar. Det kommer
kunna tolkas på olika sätt beroende vad för vikt man lägger vid orden.

Svar:

Meningen är att hålla det kort, och precis som nämnt finns för- och
nackdelar. Här är vi inte säkra på vilka "orden" som omnämns är, men gissar
på demokrati, Samhällsansvar och Gemenskap. Tanken med dessa är att de är
rubriker snarare en ledord och vi har förtydligat detta i nya förslaget.

Åtgärd:

Försättstext direkt under punkten Värdegrund.

Synpunkt:

Lite tunt kanske, tycker att jämlikhetsbilden kan tryckas på mer, prata om
olika kulturer är välkomna och att diversitet är viktigt, ta upp kön på något
sätt. Kanske även någon del om utbildning?

Svar:

Utbildning tas under samhällsansvar. Vi anser att jämlikhet, kultur och
diversitet täcks upp av "allas lika värde".

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Samhällsansvar: På vilket sätt påverkar detta näringslivsarbetet och
fritidsarbetet? Får SAAB komma? Ska vi hålla alkoholevent? Båda de grejerna
kan ses som att det är dåligt ur ett socialt hållbart perspektiv.

Svar:

Detta dokument ska inte behandla dessa saker. Som vi skriver i syftespunkten
så ska policys och riktlinjer (som bör behandla de frågor som omnämns) ta
avstamp i värdegrunden. Det dokumentet snarare gör är att öppna för att vi
kan och kanske bör ha en åsikt i dessa frågor.

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Ändra i rad 29 från "humor ska vara ett givet inslag" till "humor ska vara ett
naturligt inslag".

Svar:

Mycket en ordvalsfråga. Vi kan dock tycka att "naturligt" är mindre
påtvingandet än "givet" och byter därför.

Åtgärd:

Bytte från "givet inslag" till "naturligt inslag".
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Kårhuset Lund, 2016-11-21
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Synpunkt:

Ordet "humor" (rad 29) diskuterades. Det påpekades att ordet kändes
felplacerat och svårtolkat i en värdegrund då tolkningen av vad som är humor
är relativt personlig. Samtidigt lyftes också att det gav värdegrunden ett
studentikost och mer nyanserat budskap inom ämnet "glädje", vilket var
övervägande i diskussionen.

Svar:

Absolut är olika saker humor för olika personer. I grund och botten är
"humor" ett positivt begrepp och Teknologkåren bör arbeta med humor på
ett sätt där alla känner sig inkluderade.

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Avsnittet om samhällsansvar är märkligt.
Jag tycker inte att Teknologkårens värdegrund är att sträva efter ett hållbart
samhälle med utbildningen i fokus, snarare att med fokus på utbildningen
arbeta mot ett mer hållbart samhälle.
Jag tycker även att begrepp som socialt, ekonomiskt och miljömässig
hållbarhet är ganska vaga begrepp som kan specificeras mer

Svar:

Vi anser att det är universitets uppgift att ha fokus på utbildning och
forskning framför samhälle. Som kår har vi på ett annat sätt möjlighet att
arbeta med samhällsfrågor där vi kan arbeta med ett bredare perspektiv än
vad universitetet kan.
Begreppen kring hållbarhet är vaga för att de ska kunna appliceras på alla
olika delar av organisationen.

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Förstår inte varför formaliaavsnittet ser ut som det gör, sammanfattningen är
ingen sammanfattning utan beskriver syftet till att dokumentet i sig finns. Inte
heller behövs en sammanfattning på ett dokument som innehåller så lite text.
Avsnittet historik bör verkligen inte ska vara med, ska något i den stilen ska
vara med så handlar det väl om när dokumentet röstades igenom och vilka
som gjorde det, alltså borde det stå datumet som värdegrunden antogs och
sedan att fullmäktige 2017 röstade t.ex.

Svar:

Formaliaavsnittet följer den struktur som våra övriga styrdokument har. Vi
tackar dock för synpunkterna och tar med dem till det övergripande arbetet
med styrdokumenten.
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Historikpunkten är tänkt att användas precis så som beskrivet. Vi håller inte
med om att sammanfattningen inte är en sammanfattning.
Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Rad 25. Jag tror inte att det ska vara några bindestreck efter social och
ekonomisk.

Svar:

Vår uppfattning var att det var tydligare med bindestreck men det stämmer
att det antagligen inte är i enlighet med de svenska skrivreglerna.

Åtgärd:

Tog bort bindestrecken.

Synpunkt:

Rad 30. Det saknas ett "är/bör/ska" mellan "detta" och "en fundamental
del".

Svar:

Korrekt.

Åtgärd:

Lade till ordet "är".

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

LINN SVÄRD

Kårordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

4 (4)

Kårhuset Lund, 2016-11-21
Fullmäktige

Värdegrunden beskriver vilka grundläggande värderingar Teknologkåren bygger sin
verksamhet på.

Värdegrundens syfte är att tydliggöra och samla Teknologkårens grundläggande värderingar
på ett sätt så att verksamhet och olika styrdokument kan ta avstamp från en gemensam
grund. Värdegrunden ligger på en sådan nivå att den behöver konkretiseras ytterligare för att
få faktiska mål och ställningstaganden.

Värdegrunden omfattar Teknologkårens centralorganisation, dess sektioner samt dess fria
föreningar.

Utkast färdigställt av: Linn Svärd och Linus Hammarlund
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM10-2016
Fastställd omarbetning enligt beslut (samt motionär): N/A

Teknologkårens värdegrund är samlad inom tre områden nedan. Namnen på områdena är
dock inte tänkta att användas som fristående ord.

Teknologkårens verksamhet ska vara uppbyggd enligt ett demokratiskt synsätt, där
medlemmarna friheter och rättigheter kommer i första hand. Teknologkåren ska vara en
organisation som präglas av transparens och insyn.

Teknologkåren ska bidra till att utveckla ett hållbart samhälle där lärande och utbildning står i
fokus. Vidare är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet viktiga begrepp som ska
genomsyra verksamheten, långsiktigt såväl som kortsiktigt.

Teknologkårens organisation ska utmärkas av glädje och gemenskap. Att ta del av
Teknologkårens verksamhet ska vara kul och humor ska vara ett naturligt inslag.
Teknologkåren värnar om allas lika värde och detta är en fundamental del av vårt arbete.
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Motion angående krav ställda på revisorerna

Motion angående finansiering av
Heltidarnas representation på invigningen
av 350 års jubileet
Alt title: Motion regarding the financing of the attendance at the opening ceremony
of Lund university’s 350th anniversary

Bakgrund
Den 19 december påbörjar Lunds universitet sitt 350 årsfirande med en ceremoni i
Universitetsaulan samt en efterföljande middag i AF-borgen. Kårordförande har fått en
inbjudan men jag anser att det finns ett intresse för Kåren att även skicka fler heltidare.
Invigningen är av typen ”alla kommer vara där” och det är därför bra att Kåren har en bred
representation under tillställningen. Kåren kommer under avslappnade former kunna få en
bättre relation med stora delar av maktspelarna som är kopplade till universitet. Eftersom jag
tycker denna relationsbyggande verksamhet innefattas inom våra arbetsuppgifter anser jag
det lämpligt att Kåren står för kostnaderna vid deltagandet.
Hela ledningen för Lunds universitet och alla dekaner från fakulteterna kommer med största
sannolikhet närvara. Det är därför viktigt att utbildningsutskottet heltidare får möjlighet att
gå på invigningen. Utbildningsutskottet jobbar i dagsläget på olika sätt med dessa människor
och organisationen kan vinna på att man även får träffa dem utanför mötesrummet eller i
handlingar.
Denna typ av tillställning brukar även ha god anslutning från näringslivet, speciellt de
näringslivstoppar som är kopplade till universitet. Det är stor sannolikhet att de externa
ledamöterna som sitter med i fakultets- och universitetsstyrelsen kommer närvara på
invigningen. LTH har skickat vidare anmodan till sitt näringslivsråd. Invigningen är alltså ett
utmärkt tillfälle för näringslivsdelen av heltidargruppen att i avslappnade former knytta nya
näringslivskontakter.
Utöver allt detta så kommer även stora delar AFKKLUS och andra intressenter närvara (tex
kommun). Stora salen kommer vara full av människor heltidarna jobbar med på daglig basis
och ett brett deltagande kommer skapa goda relationer för framtiden. Eftersom stora delar
av universitetet, andra studentorganisationer och övriga intressenter kommer närvara på
invigningen anser jag att hela heltidargruppen ska få sina biljetter betalda av kåren.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
Kåren betalar anmälningsavgiften, á 350 kr, för de heltidare som vill
gå på invigningen och belastar kostnaden på ett konto de anser lämpligt.
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 24 november 2016

Motion angående krav ställda på revisorerna

Motion angående finansiering av
resekostnader till Götas Höstbankett
Alternative title: Motion regarding the financing of the attandance at Götas
Höstbankett

Bakgrund
Studentkåren vid Göteborgs universitet, Göta, har anmodat undertecknade och några andra
personer i LUA-delegationen till deras årliga höstbankett. Teknologkåren har tidigare deltagit
på banketter hos Göta och i skrivande stund sitter jag på tåget på väg till Göteborg för att gå
på årets höstbankett.
Jag anser att resan går i linje med många av de argument som Styrelsen använde sig av när de
beslutade att finansiera Teknologkårens deltagande i fanborgen på Nobelfesten och av denna
anledning vill jag att Styrelsen prövar min förfrågan av (del)finansiering av vårt deltagande på
Höstbanketten.
Först och främst anser jag att resan gynnar vår relation med Göta. Vi har de senaste åren
haft ett bra samarbete genom Projektet och vi har utöver detta besökt varandras sociala
aktiveter. Göta representerade på vår jubileumsbal för två åren sedan och Ordförande gick
som undertecknades respektive under Corrbalen tidigare i höst.
Göta är Sveriges fjärde största SFS-anslutna och får skicka cirka tio ombud till SFSFUM. Via
projektet har jag tidigare träffat två heltidare som med största sannolikhet kommer åka på
SFSFUM. Mina förhoppningar är att jag under bankett träffar fler som åker på SFSFUM
vilket kommer underlätta arbetet under åsikttorgen. Att ha ett bra kontaktnät och ha lite koll
på vem som är från Göta kommer underlätta (påverkans)arbetet i vår.
Resekostnader:
SJ sista minuten: 195 kr
Netbuss: 169 kr

Förslag
Jag yrkar därför på
att
Styrelsen subventionerar Jacob Adamowiczs deltagande på Götas
Höstbankett genom att betala reskostnaderna på 364 kr. Kostnaderna ska belasta samma
konto som man använde i ärendet Motion av Nobelfesten under styrelsemöte 5 15/16
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STYRELSEHANDLING
Motion angående strukturering av Proud
Tech
Kårhuset Lund, 2016-10-25
John Alvén, Aktivitetssamordnare

Motion angående strukturering av Proud
Tech
Eng: Motion regarding the struturing of Proud Tech

Bakgrund

Under FM7 skickades en motion in som hade för avsikt att strukturera upp Proud Techs
verksamhet för att tydliggöra organisationsstrukturen och underlätta arbetet inom gruppen
och mellan Proud Tech och Aktivitetssamordnaren. Denna motion återremitterades utan
större diskussion, dels på grund av felaktigheter då man tittat på gamla styrdokument, dels
för att Aktivitetssamordnare var sugen på att göra liknande förändringar i resterande
Aktivitetsutskott.
Undertecknande har därför sett över både Proud Techs samt resterande Aktivitetsutskott
struktur för att homogenisera utskottet så att det finns tydligt ledarskap i alla undergrupper
och med enkla kontaktvägar.
Utöver ovanstående förändringar har mindre namnförändringar setts över för att bättre
spegla hur verksamheten arbetar idag.

Förslag

På grund av ovan anledningar vill undertecknande att flertalet nya poster införs i
Aktivitetsutskottet som har till uppgift att leda undergrupperna i deras arbete.
Vi yrkar därför på
att

i Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet flytta, lägga till och förändra enligt
billaga.

att

i Arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till under Studiesocial
ansvarig, §11.2:
att

Upprätthålla kontinuerlig kontakt med Proud Tech Direktøren

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (2)

STYRELSEHANDLING
Motion angående strukturering av Proud
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I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

SARA AXELSSON

Funktionär, Proud Tech

HELENA HALLEFJORD
Ansvarig, Proud Tech

JOHN ALVÉN

Aktivitetssamordnare ’16
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet
Kårhuset Lund, 2016-11-24

Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet
1.

Syfte

2.

Uppgifter

3.

Organisation

Aktivitetsutskottet, AktU, skall verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet att till ett
förmånligt pris delta i och få en studentikos inramning av studierna vid LTH, exempelvis
genom fest- och pubverksamhet, underhållning samt kulturell verksamhet.

AktU svarar för planering och genomförande av vårbal, nyårsbal, sångarstrid, F1 Röj, firande
av Teknologkårens jubileer samt efter tentaslasquer. Vidare ska AktU genomföra
programverksamhet och kulturella inslag av skiftande karaktär, till exempel danskurser,
föredrag, matlagningskurser, vinprovningar och teaterresor, anpassad efter mångfalden av
intressen bland studenterna på LTH. AktU svarar för driften av pubverksamhet i Cornelis
och för att bistå LTH med hjälp vid genomförandet av examenshögtid.

AktU består av ordförande tillika Aktivitetssamordnare, Pedell, de olika undergruppernas
ordförande, Pubmästare, Balmästare, Sångarstridsgeneral, F1 Röj Boss, Proud Tech
Direktør, Dansmästare, Tandemgeneral, Jubileumsgeneral samt erforderligt antal ledamöter.
De olika undergruppernas ordförande har i uppgift att leda gruppen i deras arbete, utveckla
arbetet kring gruppen samt håller kontinuerlig kontakt med Aktivtetssamordnaren.
Gruppordföranden ansvarar för att ihop med Aktivitetssamordnaren hålla god uppsikt över
gruppens budget och skall vara med i budgetarbetet rörande gruppen. Gruppordföranden är
ledamot när Aktivitetsutskottet sammanträder. Gruppordförande har i uppgift att i samråd
med Aktivitetssamordnare rekrytera ledamöter till gruppen.

3.1.

puben Puben

Puben Puben har i uppdrag att ansvara för Cornelis pubverksamhet.
3.1.1. Pubmästare

Pubmästaren är puben Pubens ordförande. Pubmästaren skall utöver ovanstående uppgifter
vara med och utveckla Teknologkårens dryckessortiment.
3.1.2. Pubadept

Pubadepten har i uppgift att bistå Pubmästaren i dennes arbete.
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3.2.

Balgruppen

Balgruppen arrangerar Teknologkårens baler. Grupp vald under höstterminen arrangerar
Corneliusbalen. Grupp vald under vårterminen arrangerar Nyårsbalen.
3.2.1. Balmästare

Balmästaren är Balgruppens ordförande.
3.2.2. Baladept

Baladepten har i uppgift att bistå Balmästaren i dennes arbete.

3.3.

Sångarstriden

Sångarstriden har i uppdrag att arrangera Teknologkårens Sångarstrid och ska se till att
tillställningen bevaras i ljud och bild åt eftervärlden.
3.3.1. Sångarstridsgeneral

Sångarstridsgeneralen är Sångarstridens ordförande. Sångarstridsgeneralen skall utöver
ovanstående uppgifter kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas Sångarstridsansvariga.
3.3.2. Sångarstridsøverste

Sångarstridsøversterna har i uppgift att bistå Sångarstridsgeneralen i dennes arbete.

3.4.

F1 Röj

F1 Röj har i uppgift att arrangera Teknologkårens evenemang F1 Röj.
3.4.1. F1 Röj Boss

F1 Röj Bossen är F1 Röjs ordförande.
3.4.2. F1 Röjare

F1 Röjarna har i uppgift att bistå F1 Röj Bossen i dennes arbete.

3.5.

Proud Tech

Proud Tech skall verka som Teknologkårens HBTQ-nätverk och bedriva ett inkluderande
arbete som synliggör HBTQ-frågor för studenterna vid LTH. Detta kan vara i form av
pubar, föreläsningar eller andra typer av evenemang.
3.5.1. Proud Tech Direktør

Proud Tech Direktøren är Proud Techs ordförande. Proud Tech Direktøren skall utöver
ovanstående uppgifter kontinuerligt hålla kontakt med Studiesocialt ansvarig.
3.5.2. Proud Techare

Proud Techarna har i uppgift att bistå Proud Tech Direktøren i dennes arbete.
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3.6.

Dansgruppen

Det åligger Dansgruppen att anordna kurser för Teknologkårens studenter att förkovra sig
inom dans av olika karaktär.
3.6.1. Dansmästare

Dansmästaren är Dansgruppens ordförande.
3.6.2. Dansadept

Dansadepten har i uppgift att bistå Dansmästaren i dennes arbete.

3.7.

Tandemgeneral

3.8.

Jubileumsgruppen (endast år av jubileum)

Tandemgeneralen skall utöver ovanstående uppgifter samordna Teknologkårens medverkan i
Kuratorskollegiets Tandemstaffet. Tandemgeneralen skall hålla kontinuerlig kontakt med
sektionernas Tandemansvariga.
Jubileumsgruppen ansvarar för att arrangera lämpligt firande av Teknologkårens och
Kårhusets jubileer när sådana föreligger.
3.8.1. Jubileumsgeneral

Jubileumsgeneralen är Jubileumsgruppens ordförande. Jubileumsgeneralen skall utöver
ovanstående uppgifter hålla god kontakt med alumner så att dessa kan inkluderas i jubileer på
ett positivt sätt.
3.8.2. Jubilar

Jubilarerna har i uppgift att bistå Jubileumsgeneralen i dennes arbete.
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