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Kommentarer och beslutsförslag

Öppettider:
Läsdagar 11.00–14.15

Inför FM5 har vi många ärenden att ta ställning till. Jag har i samråd med förslagsställarna bedömt
vilka handlingar som rimligen måste avgöras innan sommaren och lagt dessa först på dagordningen.

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Dessa ärenden upptar punkterna till och med §17 på dagordningen.

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

Tidsbrist

För de handlingar som eventuellt inte hinns med på FM5 kan Fullmäktige välja mellan bordläggning
eller att delegera till styrelsens sista möte (S11).

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

Fullmäktige har att ta ställning till om följande sena ärenden skall tas på FM5 eller skjutas på framtiden:

1. Proposition angående organisationsförändringar
GEnErALSEKrEtErArE
tel:
046–540 89 22
Mail: gs@tlth.se

2. Proposition angående Lunds Universitets Studentkårer (känsligt ärende)
3. Arbetsbeskrivning för förlängd arvodering av Kårordförande och Generalsekreterare.
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Utbildningsfrågor
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Mail: vkou@tlth.se

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

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

Tyvärr har styrelsen inte hunnit författa svar till motionerna innan handlingsdatum, därför kommer
även alla motionssvar till FM5 att komma ut sent.
I tjänsten,

Johan Förberg
Talman
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FM1 / 14
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193
194

FM2 / 14
FM4 / 14

195
196

FM4 / 14
FM 4 / 14

Beslut
Utreda bostadssituationen
Utreda behovet av ny bil
Utreda frågan om internhyra
Utvärdera kanslist
Inköp av kamerautrustning
Utvärdera styrelseordförande
Ta fram arbetsbeskrivning för förlängd arvodering, KO & GS
Utvärdera förlängd arvodering av KO & GS
Utvärdera ny medlemsavgift för internationella studenter
Utreda BESTs roll i organisationen
Utreda finansiering av BESTs verksamhet

Redovisningsdatum för beslut 194 sattes av Talman
I tjänsten,

Johan Förberg
Talman
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Proposition angående verksamhetsplan
Bakgrund

Teknologkåren vid LTH, TLTH, har under många år trevat fram och tillbaka gällande
upplägget för verksamhetsplanen. Resultatet har även varit av varierande grad.
En del kritik som framförts de senaste åren har varit att verksamhetsplanen varit för spretig
och för omfattande. En del problematik har även funnits kring uppföljningen och hur man
praktiskt ska jobba med verksamhetsplanen under året. För att komma tillrätta med dessa
problem bestämde sig styrelsen att ta grepp om processen att ta fram en ny verksamhetsplan.
Processen
Arbetet initierades genom att styrelsen tillsatte en arbetsgrupp vars syfte var att ta fram en ny
verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15.
Arbetsgruppen började med att se över struktur och innehåll på Teknologkårens tidigare
verksamhetsplan samt verksamhetsplaner från andra teknologkårer i Sverige. Olika strukturer
diskuterades och det arbetsgruppen kom fram till var den struktur som presenteras i
förslaget.
Vidare så togs det fram ett formulär med frågor kring vad som skulle behöva förbättras i
kårens organisation samt frågor rörande vad kåren borde driva. Formuläret skickades ut till
styrelsen, fullmäktige, heltidare samt sektionsstyrelser och svaren är ett av de underlag som
arbetsgruppen har använt i sitt arbete med att ta fram delmål.
Under ett strategigruppsmöte togs frågan upp angående vad kåren borde driva politiskt
under nästkommande verksamhetsår. Dessa punkter togs i beaktning under framtagandet av
verksamhetsplanen.
Sedan satte arbetsgruppen ihop ett förslag som togs upp på en workshop med representanter
från styrelsen, fullmäktige samt heltidare. Efter workshopen så sammanställdes de
kommentarer som inkom och resultatet kan ses nedan. Arbetsgruppens mål var att hinna
revidera det liggande förslaget med ändringar från den input arbetsgruppen fick under
workshopen. Tyvärr så hanns inte det med och det som presenterades på senaste
styrelsemötet var samma utkast som inför workshopen. Styrelsen har läst igenom förslaget
men inte haft tiden att ta ställning till de förändringar som workshopen föreslog.
Ansvariga för arbetsgruppen har därefter fört in en del korrigeringar till verksamhetsplanen
baserat på det underlag som inhämtades på workshopen. Det förslaget är bifogat till denna
proposition.
Ställningstaganden från arbetsgruppen
Arbetsgruppen tog tidigt ställningen att begränsa antalet verksamhetsområden som skulle in i
verksamhetsplanen. Detta innebär att det, till skillnad mot föregående år, saknas en del
verksamhetsområden i verksamhetsplanen. En grundförutsättning att kunna göra på detta vis
är att en ser det som fullmäktiges verktyg att styra styrelsen. Betraktas istället
verksamhetsplanen att gå ner på verksamhetsnivån och styra bör man möjligen utöka antalet
verksamhetsområden till att inkludera alla heltidare och utskott samt andra funktionärer som
Proposition angående verksamhetsplan
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har mer specifika verksamhetsområden. Arbetsgruppen menar dock att det är ett arbete för
styrelsen att ge tydligare direktiv till verksamheten snarare än för fullmäktige att styra genom
en mer omfattande verksamhetsplan. Arbetsgruppen anser även att rent organisatoriskt får
man den mest logiska kopplingen genom att låta fullmäktige ge direktiv till närmsta organ
därunder, vilket i det här fallet blir styrelsen. Oavsett anser arbetsgruppen att vi måste testa
något nytt grepp för att styra verksamheten och att det här kan vara ett steg i rätt riktning.
Vidare kom det en hel del förslag på nya delmål att föra in i verksamhetsplanen under
workshopen, varav vissa fått en plats i det medskickade förslaget. Arbetsgruppen har dock
varit restriktiva gällande att fördjupa verksamhetsplanen av rädsla att ge nästa års styrelse för
mycket att göra. Dock finns det en del förslag som arbetsgruppen delvis ansett skulle vara
intressanta att ta med i nästa års verksamhetsplan. Förslagen har inte inkluderats men listas
här som information och något fullmäktige kan ta ställning gällande att inkludera:
•
•
•

Under ”Utveckling av kårens påverkansarbete”: Nytt delmål - Se över vårt
påverkansarbete utanför fakultetsområdet (LUS/ LU)
Under ”Civilingenjörsutbildningens upplägg”: Ändra delmål 1 till “Utvärdera och ta
ställning till utbildningens upplägg ur ett utbildningskvalitativt perspektiv”
Under ”Pedagogik i högskolan”: Nytt delmål - Verka för att LTH ser över
kvalitetsutvecklingen av pedagogik

Förslag

Jag yrkar därför på
att

anta bifogat förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014/2015

I tjänsten,

BJÖRN HANSSON,
Kårordförande

Proposition angående verksamhetsplan
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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.

Delmål
●
●
●

Utvärdera kårens kommunikationskanaler samt utifrån utvärderingen utveckla dessa.
Ta fram en kommunikations och marknadsföringsplan.
Utred informationsutskottets roll i organisationen.

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.

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.

Civilingenjörsutbildningens upplägg
Bakgrund
I samband med Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärderingar hösten 2013 framkom
det att LTHs (Lunds Tekniska Högskola) utbildningar till viss del inte når upp till
utvärderingsstandarden. Därmed aktualiserades frågan om att införa ett ett tydligare
“3+2”system1 då vi underpresterade i förhållande till andra stora tekniska lärosäten
samtidigt som LTH är ganska ensamma i denna skara om att inte tillämpa ett
“3+2”system. Vidare har det blivit en fråga när LTH av ekonomiska skäl var tvungna att
skära ner på kursutbudet i specialiseringarna i vintras, finns det en vinst med att smalna
av utbildningarna och fokusera specialiseringarna till något som mer liknar ett
mastersprogram? Eftersom att denna boll redan är i rullning krävs att TLTH
(Teknologkåren vid LTH) på riktigt tar ställning till om ett “3+2”, sett från en students
perspektiv, är något önskvärt. TLTH bör även se till att LTH utvärderar detta med hjälp av
studenter när man ser över det från ett utbildningskvalitativt perspektiv.
Man kan till detta koppla frågan om hur man idag utvärderar program på mastersnivå.
Utvärderingsprocessen där har varit under all kritik och det behöver man ta tag i en gång
för alla. TLTH behöver verka för att LTH ska införa ett fullgott system för sådana
utvärderingar för att säkra kvalitén på mastersprogrammen. I samband med detta kan det
finnas en synergieffekt att även se över utvärderingarna av specialiseringar, varför TLTH
även bör trycka på detta.

Delmål
●
●

1

Från ett utbildnings och studentperspektiv utvärdera och ta ställning till “3+2”systemet.
Verka för att LTH ska införa ett system för utvärderande av mastersprogram och
specialiseri1 ngar.

“3+2”  systemet refererar till det system där man inom en femårig utbildning delar upp det i två tydliga
delar; en treårig del som avslutas med ett kandidatarbete och tvåårig del som avslutas med ett
mastersarbete.

Pedagogik i högskolan
Bakgrund
Det senaste året har pedagogiken i högskolan blivit en väldigt het fråga. Bland annat
lanserade SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) en rapport om just pedagogiken i
högskolan där det togs upp vikten av att ha ett pedagogiskt tänk även i en miljö där
pedagogiken klassiskt sett består av att föreläsa en aggregerad form av läroboken. TLTH
(Tekonologkåren vid LTH) kan strategiskt arbeta med denna fråga under nästa år för att
se till att LTH (Lunds Tekniska Högskola) ser över breddade pedagogiska
utbildningsmetoder som en del i pedagogiskt arbete.
Lunds universitet har även börjat se över en del av pedagogiken genom inrättandet av en
arbetsgrupp för elärande. Samtidigt har det även setts över vilken nytta internetbaserade
kurser som ges gratis till vem som helst, så kallade MOOCs (Massive Open Online
Courses), kan ha för universitetet. Det gäller för TLTH att ta ett grepp om frågor kring
elärandet när det fortfarande ligger på agendan som i ett steg att verka för att LTH ser
över breddade pedagogiska utbildningsmetoder.
En viktig del av pedagogiken ligger även i examinationsformerna i kurser. För att bidra till
mångfacetterat inlärande som i längden kan bidra till en breddad rekrytering bör även här
ses över om TLTH kan föra fram detta på agendan för LTH.

Delmål
●
●

Verka för att LTH ser över breddade pedagogiska utbildningsmetoder.
Verka för att LTH ser över möjliga examinationsformer.

Organisationsutveckling fortsättning
Bakgrund
Till verksamhetsåret 2013/2014 gavs styrelsen i uppdrag att forsätta se över
verksamheten och ge förslag på förbättringar. Till verksamhetsårets slut kommer en
rapport ha producerats för fullmäktige att ta ställning till med diverse åtgärder för hur
kåren kan få en tydligare och mer lättarbetad organisation. En tydlig fortsättning på detta
arbete är att låta kårens funktionärer implementera de förslag som fullmäktige väljer att
ställa sig bakom.
Ett par nyckelpunkter i rapporten är hur man ska jobba med tydligheten i organisationen,
både sett ur funktionärers och medlemmars perspektiv samt hur styrningen av
verksamheten ska göras. Dessa åtgärder behöver tid på sig för att inte hastas igenom
utan vara väl förankrade i organisationen.

Delmål
●

Implementera de punkter som föreslås i organisationsöversynen som gjordes 2013/2014.

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.
En första viktig punkt i att bli en kår som är bättre på internationalisering är att
kommunikation som sker på svenska även bör ges på engelska, vilket bör vara
övergripande för kårens verksamhet så att internationella studenter ska kunna
tillgodogöra sig innehållet.
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.

Delmål
●

Oavsett verksamhet ska information även ges på engelska så internationella studenter
ska kunna tillgodgöra sig innehållet.
● Öka antalet arrangemang som är anpassade för internationella studenter i hela
verksamheten.

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 sysslar i dagsläget med en bokföringsteknisk konstruktion kallade fonder för att
bland annat göra större investeringar. Under åren har kåren samlat på sig en mängd
fonder för diverse olika syften. En kan fråga sig om huruvida vi ska ha fonder
överhuvudtaget eller gå över till den mer konventionella metoden att göra investeringar
med hjälp av avskrivningar. Till frågan är besvarad finns det dock en stor vinst i att
inventera våra fonderade tillgångar och bestämma vad de ska användas till. I synnerhet
motverkar det risken för missförstånd vid beslutsfattande, något som uppmärksammats
flertalet gånger såväl på styrelse somfullmäktigenivå.

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 kårens driftsfond och övriga fonder samt att även kolla på deras ursprungliga syfte
och vad de används till idag

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.

FULLMÄKTIGEHANDLING
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Motion angående Policy för nollning
Bakgrund

Under det senaste halvåret har det visat sig behövas ett tydligt ställningstagande kring vilka
värderingar TLTH har rörande nollningen. Dessutom behöver TLTH ha ett dokument att
falla tillbaka på som sedan kan användas för informationsspridning till nollningsfunktionärer
och gemene student. Lösningen har varit att skriva en policy för nollningen.
Redan innan arbetet med en policy påbörjats har en workshop med alla sektionsordförande
och øverphøs genomförts för att utveckla nollningen och komma fram till gemensamma
värderingar. Därefter har en informell arbetsgrupp bildats bestående av undertecknad, Erik
Molin, Cecilia Fagerros samt Viktor Sturegård med syfte att ta fram en policy. Utkast på
förslaget har gått på remiss till sektionsordförande, øverphøskollegiet, heltidare och styrelse.
Förslaget är skrivet för att ge lite ramar utan att detaljstyra nollningen, det ansvaret ligger på
respektive phøs.
Vidare har ett behov av att komplettera policyn för sociala aktiviteter identifierats. Det
kompletterande stycket handlar om sånger och gyckel i samband med sittningar och fester.

Förslag

Undertecknad föreslår därför att fullmäktige antar bifogad policy för nollning samt antar den
kompletterade policyn för sociala aktiviteter.
Undertecknad yrkar därför, för arbetsgruppen, på
att

anta bifogad Policy för nollningen

att

ersätta befintlig Policy för sociala aktiviteter med den bifogade versionen.

För arbetsgruppen,

BJÖRN HANSSON,
Kårordförande

Motion angående Policy för nollning
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POLICY

Antagen 20 maj 2014

Nollning

Policy för nollning
Bakgrund
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) anordnar varje höst ett antal veckor med
välkomstaktiviteter för nya studenter som börjar vid högskolan, kallade nollningen. Även under
våren arrangeras nollning, då speciellt riktat till inresande internationella studenter
Nollningen bör om möjligt genomföras i gott samarbete mellan TLTH och Lunds Tekniska
Högskola (LTH). Ett gott samarbete präglas av en öppen dialog, ömsesidig respekt och god
förståelse för de olika parternas perspektiv.
Syftet med policyn är att fastställa ramarna för TLTHs nollning. Utöver detta ska dokumentet verka
som en informationskälla gällande TLTHs värderingar i samband med nollningen.
Nollningen skall årligen utvärderas av TLTH. I samband med detta skall policyn ses över och
uppdateras.

Användning av policy
Policyn ska tillämpas i samband med nollningen av TLTH såväl centralt som på sektionerna.
Ansvarig för att policyn efterföljs av samtliga berörda är TLTHs Nollegeneral.

Vision & mål med nollningen
Nollningen ska få alla studenter att känna sig välkomna till LTH och Lund. Nollningen ska också ge
goda förutsättningar till studier och studentliv.
I enlighet med denna vision är det viktigt att:
•
•
•
•
•

Nollningen ska innehålla ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla studenter oavsett
bakgrund.
Nollningen uppmuntrar en positiv attityd till studier.
Nollningen visar upp studentlivet vid LTH och i Lund samt uppmuntrar till engagemang i
detta.
Nollningen skall främja knytandet av vänskapsband mellan studenter, även mellan olika
program, sektioner och årskurser.
Tidsåtgången för aktiva i nollningen, såväl arrangörer som deltagare, ska inte överstiga en
rimlig nivå. De nya studenterna ska ha ta tillräckligt med tid för att hinna studera och ligga
i fas med studierna under nollningen.

Allmänt
Nollningen skall utformas för att de nyanlända studenterna skall känna sig trygga och välkomna.
Nollningen skall vara inkluderande och alla skall kunna känna att de vill vara engagerade.
I enlighet med detta gäller att:

Policy: Sociala aktiviteter
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•
•
•
•

En person som uppträder hotfullt, våldsamt, eller på annat vis motverkar nollningens syfte,
ska inte få vara en del av nollningen.
Att vara delaktig i nollningen är helt frivilligt.
Aktiviteter som anordnas ska inte störa allmänheten. Efter att en aktivitet har ägt rum, ska
platsen kunna återställas till sitt ursprungliga skick utan kostnad.
Aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte innehålla moment som kan upplevas
som diskriminerande eller kränkande.

Fester, evenemang och alkoholservering.
TLTH, såväl centralt som vid sektionerna, ska verka för en sund alkoholkultur, i enlighet med
TLTHs Policy för alkoholhantering. Vidare ska arrangörer av fester, liksom andra arrangemang,
vara medvetna om och följa TLTHs Policy för jämlikhet, samt Policy för sociala aktiviteter. Lokaler
som används vid aktiviteter ska används enligt föreskrifter. Kostnad för skador som uppkommer på
lokalerna täcks av nyttjande.

Nollningsfunktionärers relation gentemot nyanlända studenter
Faddrar och övriga äldre studenter har en naturlig maktposition gentemot de nya studenterna, därför
skriver inblandade i nollningen på ett avtal. Syftet med avtalet är att informera funktionären om hens
åligganden. I enlighet med målen för TLTHs alkoholpolicy ska funktionärer under nollningen sträva
efter en sund alkoholkultur, även utanför de schemalagda aktiviteterna.

Roller under nollningen
•
•

•

•

•

•

•
•

Nolla - nyanländ student. Den student som ska stå i fokus under välkomstveckorna.
Fusknolla - En äldre student som utger sig för att vara nolla. Fusknollan ska verka för att:
o Skapa en bra sammanhållning bland nollorna.
o Hjälpa nollorna ha roligt.
Fadder - Äldre student, som i grupp ansvarar för en grupp nollor. Det åligger faddrarna att:
o På ett bra sätt introducera till studier och studentliv.
o Vara ledsagare för nollan.
o Försäkra sig om att alla nollorna i deras grupp mår bra.
Nollegeneral - Högsta ansvarig på kåren för genomförandet av nollningen. Det åligger
nollegeneralen att:
o Ha övergripande ansvar för nollningens genomförande.
o Ansvara för att nollningens funktionärer har rätt kunskaper för att genomföra en
bra nollning.
o Samordna sektionernas nollningsaktiviteter genom Överphöskollegiet.
o Ansvara för Nollningsutskottet.
Vice nollegeneral - Tillsammans med nollegeneralen ansvarig på kåren för genomförandet
av nollningen. Det åligger vice nollegeneralen att:
o Bistå nollegeneralen i dennes arbete.
Nolleöverste - Funktionär på TLTH centralt. Överstarna arrangerar kårens centrala
evenemang. Det åligger dem att
o Arrangera kårens centrala evenemang.
o Vara Nollegeneralen behjälplig.
Sektionsstyrelser - Det åligger sektionsstyrelseledamöter att:
o Vara goda ambassadörer för TLTH, såväl centralt som dess sektioner.
Phös/stab/fös - Ansvariga för nollningen på sektionerna. Det åligger Phös/fös/stab att:
o Planera, förbereda och genomföra en bra nollning som alla nollor ska känna sig
välkomna att delta i.
o Vara goda ambassadörer för TLTH, såväl centralt som dess sektioner.
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2 (3)

Samordna sitt arbete med TLTH, såväl centralt som dess sektioner. I synnerhet
genom överphöskollegiet och med sexmästarkollegiet.
o Ansvara för att faddrar och övriga nollningsfunktionärer på deras sektion har rätt
kunskaper och resurser för att kunna genomföra en bra nollning.
Sexmästeriet - Anordnar festligheter. Det åligger dem att:
o Känna till och följa TLTHs alkoholpolicy och policy för sociala aktiviteter.
o Aktivt verka för en sund alkoholkultur på sina sektioner.
o Samordna sitt arbete med TLTH, såväl centralt som dess sektioner. I synnerhet
genom sexmästarkollegiet och med överphöskollegiet.
Heltidare - Studenter som tagit studieuppehåll och arbetar heltid på teknologkåren. Det
åligger heltidarna att:
o Vara goda ambassadörer för TLTH, såväl centralt som dess sektioner.
o

•

•

Policy för nollning
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Sociala aktiviteter

Policy för sociala aktiviteter
Mål och syfte
Fritid är ett av Teknologkårens tre huvudområden. Teknologkåren anordnar varje år en rad olika
sociala aktiviteter, såväl traditionella som nya initiativ.
Med social aktivitet menar Teknologkåren en tillställning som syftar till att skapa och stärka
gemenskap mellan medlemmarna. Teknologkåren anordnar både alkoholfria aktiviteter och
aktiviteter där det serveras alkohol. Teknologkåren anser att sociala aktiviteter är en viktig faktor för
att studenter skall ha en bra studietid och lyckas i sina studier.
Teknologkåren månar om att alla medlemmar känner sig välkomna att delta vid Kårens
arrangemang. För att tillgodose alla medlemmars behov strävar Kåren efter att erbjuda ett brett
spektrum av aktiviteter och att alla aktiviteter ska vara så inkluderande som möjligt.

Arrangemang
För att uppnå dessa mål anser Teknologkåren
att

Teknologkårens arrangemang skall vara väl planerade och genomföras med dessa mål
i åtanke,

att

alla arrangemang skall ha någon huvudansvarig,

att

den ansvarige skall vara nykter under arrangemanget och verka för att denna policy
följs,

att

Teknologkårens alkoholpolicy skall följas,

att

föreskrivna tillstånd skall sökas och vara beviljade,

att

arrangemang skall anordnas samt genomföras på ett sätt som speglar Teknologkårens
värdegrund.

Bemötande av deltagare
För att deltagare skall känna sig välkomna och bekväma anser Teknologkåren
att

alla deltagare skall behandlas jämlikt,

att

de individuella behov som deltagare anmäler skall tillgodoses i möjligaste mån.

Arbetsmiljö
En social aktivitet skall vara en positiv upplevelse, även för de som jobbar. För att de medlemmar
som jobbar under arrangemanget skall få en trevlig och positiv arbetsmiljö anser Teknologkåren
att

alla jobbare skall känna att deras insats är uppskattad och behövd,

att

alla jobbare skall ges möjlighet att bidra efter sina förutsättningar,

att

vid längre arbetspass skall jobbare erbjudas kostnadsfri mat samt rimliga pauser.
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Sånger och gyckel
I Lund finns en stark kultur av att sjunga sånger och framföra så kallade gyckel i samband med
exempelvis sittningar och andra fester. TLTH vill att ingen ska behöva känna sig kränkt på grund av
sånger eller gyckel när hen går på fest. För att detta ska uppnås anser Teknologkåren
att

deltagare som inte vill delta i en sång aldrig ska tvingas göra detta,

att

innehållet i gyckel eller andra framträdande på arrangemang ska godkännas av
eventuella sångförmän,

att

sånger på fester ska väljas av sångförmän på ett sätt så att de inte står i strid med
denna policy,

att

ytterst ansvarig för arrangerande organisation äger rätt att avbryta framträdande eller
sånger om det står i strid med denna policy,

att

ytterst ansvarig för arrangerande organisation ansvarar föra att policyn efterföljs och
att eventuella övertramp får lämpliga konsekvenser.

Styrelsehandling
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KAP 1

SEKTIONEN

§ 1:1 Benämning

Sektionen för Väg- och Vattenbyggnadsteknik, i denna stadga kallad Sektionen, är en del
av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, i denna stadga kallad Kåren.

§ 1:2 Ändamål

Sektionen har till ändamål att främja medlemmarnas studier och utbildning. Vidare har
Sektionen till ändamål att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap
samt att tillvarata deras gemensamma intressen. Sektionen drivs utan vinstintresse.

§ 1:3 Överklagande

Beslut taget av någon av Sektionens myndigheter kan hos Kårens fullmäktige överklagas
av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet
tillkännagavs.

§ 1:4 Undanröjande

Beslut taget av någon av Sektionens myndigheter kan av Kårens fullmäktige undanröjas
endast om det uppenbart strider av beslut mot § 1:2 eller mot kårens stadgar.

§ 1:5 Sammansättning

Sektionen består av medlemmar och stödmedlemmar.

KAP 2

MEDLEMMARNA

§ 2:1 Medlemskap

Medlem av sektionen är varje till Kåren ansluten studerande som studerar
a) vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad.
b) vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri.
c) vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering.
d) vid Brandingenjörsprogrammet.

§ 2:2 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadgar och reglementen.

§ 2:3 Rättigheter

Medlem äger rätt:
a) att med en röst deltaga på Sektionsmöte.
b) att kandidera till Sektionens funktionärsposter.
c) att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter.
d) att taga del av Sektionens protokoll och handlingar.
e) att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
f) att vara valbar till samtliga av sektionens poster

KAP 3

STÖDMEDLEMMARNA

§ 3:1 Medlemskap

Den som vid Sektionen erhållit Civilingenjörs- eller Brandingenjörsexamen, eller annan
medlem av Kåren än vad som tidigare stadgats, äger rätt att ansöka om medlemskap i
sektionen såsom stödmedlem.

§ 3:2 Rättigheter

Stödmedlem har på Sektionsmötet endast yttrande- och yrkanderätt.
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KAP 4

HEDERSMEDLEMMAR

§ 4:1 Orden

Medlemmar av ordenssällskapet Concretum tilldelas hedersmedlemskap i V-sektionen på
livstid.

§ 4:2 Definition

Medlem i orden skall vara:
Civilingenjör V vid Lunds Tekniska Högskola med minst 14 förlupna år sedan uttagen
examen. Personen skall ha varit aktiv i Sektionen under sin studietid, haft ett framgångsrikt
arbetsliv samt hållit kontakten med V-sektionen sedan examen eller på annat sätt ha ett gott
förhållande till Sektionen.
eller
Person som undervisat i V-ämnen under minst 10 år, och som på
ett enastående sätt verkat för studenternas bästa och på alla sätt visat sitt varma hjärta för
sektionens medlemmar.

§ 4:3 Benämning

Ordensmedlemmens förnamn begåvas med suffixet -atus. Slutar ordensmedlemmens
förnamn med en vokal ändras suffixet till -tus.
Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus.

§ 4:4 Medlemskap

Varje ojämnt år inväljs två nya medlemmar. Förslag till nya medlemmar kan ges antingen
av ordensmedlemmar i samspråk med V-sektionens ordförande eller av V-sektionens
styrelse. Beslut om medlemskap tages enhälligt av V-sektionens Presidie tillsammans med
ordens ordförande Donatus. Om personen skulle nekas medlemskap skall detta inte
nedtecknas till eftervärlden. De nya medlemmarna bjuds med sin respektive på sektionens
vårfestlighet, för en kostnad motsvarande gasquefest, där de blir invigda i concretum.

§ 4:5 Val av Donatus

Ny Donatus väljs på hösten varje ojämnt år av styrelsen i samråd med av Concretum utsedd
valberedning. Donatus kan omväljas en gång.

§ 4:6 Rättigheter

Medlemmarna av ordenssällskapet Concretum inbjuds till V-sektionens vår- och
höstfestlighet samt eventuella jubileumsfestligheter.

KAP 5

SEKTIONENS MYNDIGHETER

§ 5:1 Myndigheterna

Sektionens myndigheter är:
a) Sektionsmötet.
b) Sektionens Styrelse.
c) Sektionens Valberedning.
d) Sektionens Revisorer.

KAP 6

SEKTIONSMÖTET

§ 6:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högsta beslutande myndighet.
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§ 6:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av samtliga sektionens medlemmar.

§ 6:3 Beslutsförhet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst tjugo och
Sektionens Styrelse ej bildar egen majoritet.
Röstning via ombud ej tillåten.

§ 6:4 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen, hösterminsmötet, och en gång under
vårterminen, vårterminsmötet. Sektionsmöte får ej hållas under tentamensperiod eller
ferier.

§ 6:5 Extra sektionsmöte Extra sektionsmöte ska sammankallas då
a) Sektionens Inspektor så kräver, eller då
b) Sektionens Styrelse så kräver, eller då
c) Kårens ordförande så kräver, eller då
d) Sektionens Revisorer så kräver, eller då
e) minst femtio eller en fjärdedel av Sektionens medlemmar så kräver.
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 Sektionens
Styrelse, dock ej under tentamensperiod eller ferier.
§ 6:6 Kallelse

Kallelse till sektionsmöte skall av Sektionens Styrelse uppsättas på Sektionens anslagstavla
senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra sektionsmöte skall uppsättas på samma sätt senast fem läsdagar före
mötet.
Kallelse till sektionsmöte får ej ske under tentamensperiod eller ferier.
Kallelse till två sektionsmöten kan ej föreligga samtidigt.
Protokoll från föregående sektionsmöte skall vara justerat innan nästa sektionsmöte hålls.

§ 6:7 Föredragningslista Föredragningslista med promemorior skall av sektionens styrelse sättas upp på sektionens
anslagstavla senast fem läsdagar före mötet.
§ 6:8 Justering

Protokoll från sektionsmöte skall justeras inom tjugo läsdagar efter mötet.

§ 6:9 Vårterminsmötet

Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där skall följande ärenden
behandlas:
a) Sektionens senast avgående Styrelses verksamhetsberättelse för deras verksamhetsår.
b) Sektionens Revisorers berättelse för samma tid.
c) fråga om ansvarsfrihet för Sektionens Styrelse och övriga Funktionärer för samma tid.
d) val av representanter till Valberedningen.
e) Sektionens Styrelses budgetförslag för verksamhetsåret.
f) övriga ärenden som av Sektionens Styrelse hänskjutits till vårterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.

§ 6:10 Höstterminsmötet Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden
behandlas:
a) val av Sektionens Funktionärer.
b) Sektionens Styrelses budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.
c) övriga ärenden som av Sektionens Styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
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§ 6:11 Ärenden

Medlem som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall skriftligen inlämna denna
till sektionens styrelse senast sju läsdagar före mötet.

§ 6:12 Avsättning

Avsättning av funktionär kan beslutas av styrelsen med fyra femtedels majoritet. Styrelsens
beslut gäller till nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet
om styrelsens beslut ska bifallas. Om styrelsens beslut inte bifalles med majoritet av
sektionsmötet skall styrelsens beslut genast upphävas. Styrelsen skall tillse att avsatt
persons uppdrag fullföljs till nästkommande terminsmöte.

§ 6:13 Vakant post

En funktionärspost är vakant antingen då den vakantsätts på sektionsmötet eller om
tillsatt funktionär avsäger sig posten eller avsätts från posten.

KAP 7

SEKTIONENS VALBEREDNING

§ 7:1 Sammansättning

Sektionens Valberedning utgörs av en ordförande samt fyra representanter varav minst en
från var och en av de tre första årskurserna samt varav en representant från programmen V,
Bi/RH respektive L.

§ 7:2 Uppgift

Det åligger valberedningen
a)
att senast tio läsdagar före Sektionens höstterminsmöte framlägga ett förslag till val
av funktionärer för Sektionens Styrelse.
b)
att föreslå lämpliga funktionärer och kunna motivera dessa val till de specifika
funktionärsposterna.
c)
att i varje utskott eftersträva jämn fördelning mellan programmen bland
funktionärerna.
d)
att föreslå lämpliga funktionärer till nästkommande valberedning och kunna
motivera dessa val.
Valberedningen skall tillse att det inte blir några intressekonflikter mellan olika
funktionärsposter.

§ 7:3 Offentlighet

Valberedningens förslag är offentligt i och med att Sektionens Styrelse fått del av
detsamma.

§ 7:4 Motförslag

Motförslag till funktionärspost kan ske på höstterminsmötet.

§ 7:5 Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod löper mellan två vårterminsmöten.

KAP 8

SEKTIONENS STYRELSE

§ 8:1 Uppgift

Styrelsen har att utöva ledningen av Sektionen.

§ 8:2 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande myndighet.

§ 8:3 Sammansättning

Styrelsen utgörs av minst åtta ledamöter varav följande alltid skall ingå:
- Sektionsordförande
- Infochef
- Skattmästare
- Studierådsordförande
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- Näringslivsansvarig
- Sexmästare
- Cafémästare
- Aktivitetsutskottsordförande
Styrelsen utser internt en vice ordförande.
§ 8:4 Adjungeringar

Ständigt adjungerade är
a) Inspector.
b) Kårens Ordförande.
c) Vetarens redaktion.
Styrelsen kan också adjungera övriga personer till styrelsens sammanträden.

§ 8:5 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har Sektionsordförande utslagsröst.
Röstning via ombud är ej tillåten.

§ 8:6 Sammanträden

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per läsperiod.

§ 8:7 Kallelse

Styrelsens Ordförande kallar till styrelsemöten. Kallelse får ske muntligen och skall delges
Inspector, Kårens ordförande samt Styrelsens ledamöter.

§ 8:8 Verksamhet

Det åligger styrelsen:
a) att inför sektionsmötet ansvara för hela Sektionens verksamhet.
b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets beslut.
c) att tillse att gällande stadgar och reglementen för Sektionen efterlevs.
d) att handha och ansvara för sektionens medel.
e) att bereda inkomna förslag.
f) att inför vårterminsmötet föreslå kandidater till Sektionens Valberedning.
g) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för Sektionens bästa.

KAP 9

SEKTIONSORDFÖRANDEN

§ 9:1 Uppgift

Sektionsordföranden har att i samråd med Styrelsen utöva ledningen av Sektionen, samt att
i officiella sammanhang representera Sektionen.

§ 9:2 Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar Sektionsordföranden Styrelsens befogenhet. Sådana
beslut skall protokollföras och stadfästas av styrelsen.

§ 9:3 Förfall

Vid Sektionsordförandes förfall träder i dennes ställe den Vice Ordföranden.

KAP 10

STUDIERÅDET

§ 10:1 Uppgift

Studierådet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
studierna och utbildningen, samt att till Kårens FM nominera representanter till
Institutionsstyrelser, Tjänsteförslagsnämnd, Husstyrelse samt Utbildningsnämnd.
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§ 10:2 Sammansättning

Studierådets Styrelse består av Studierådsordföranden samt erforderligt antal övriga
ledamöter.

§ 10:3 Samverkan

Studierådet samverkar med Kårens utbildningsutskott.

KAP 11

SEXMÄSTERIET

§ 11:1 Uppgift

Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.

§ 11:2 Sammansättning

Sexmästeriet består av Sexmästare, Sexkassör, Pubmästare, Köksmästare,
Programmästare, Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga
ledamöter.

KAP 12

CAFÉMÄSTERIET

§ 12:1 Uppgift

Cafémästeriet skall handha V-Café.

§ 12:2 Sammansättning

Cafémästeriet består av Cafémästare, Vice Cafémästare samt erforderligt antal övriga
ledamöter.

KAP 13

PHØSET

§ 13:1 Uppgift

Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.

§ 13:2 Sammansättning

Phøset består av ett Øverphøs samt erforderligt antal övriga Phøsare.

KAP 14

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

§ 14:1 Uppgift

Övriga funktionärer har till uppgift att följa instruktioner enligt gällande stadgar och
reglementen samt att i övrigt verka för sektionens bästa.

§ 14:2 Sammansättning

Sektionsmötet väljer erforderligt antal övriga funktionärer för att upprätthålla
verksamheten inom Sektionen.
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KAP 15

SEKTIONENS EKONOMI

§ 15:1 Inkomster

Sektionens inkomster utgörs av
a) av Kåren erhållna medel.
b) övriga inkomster.

§ 15:2 Redovisning

Styrelsen ansvarar för att Sektionens redovisning sköts i enlighet med myndigheters krav
och god redovisningssed.
Sexmästeriet har egen redovisningsskyldighet.
Cafémästeriet har egen redovisningsskyldighet

§ 15:3 Sektionens firma

Sektionens firma tecknas av Sektionsordföranden och Skattmästaren var för sig.
Sexmästeriets firma tecknas av Sexmästaren och Kassören var för sig.
Cafémästeriets firma tecknas av Cafémästaren och Vice Cafémästaren var för sig.

KAP 16

FONDER

§ 16:1 Definition

Sektionens fonder
a) Schröders minnesfond.
b) Ev. övriga fonder.

§ 16:2 Schröder

Schröders minnesfond är till minne av den nu avlidna teknologen Lars Gunnar Schröder.
Medel ur fonden disponeras av minnesfond sektionens styrelse enligt särskilt PM.

§ 16:3 Ev. övriga fonder

PM för ev. övriga fonder skall fastställas av sektionsmötet. Dessa övriga fonder ansvarar
för Acta fonförvaltning för.

KAP 17

BRANSCHDAGEN

§ 17:1 Definition

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag och studenter på Sektionen får
möjlighet att komma i kontakt med varandra. Branschdagen ägs av Sektionen, men
anordnas i huvudsak av fristående ideella organisationer mot ersättning. Företagen på
Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. I
första hand skall erbjudande om genomförande ges till de årligen återkommande ideella
organisationerna Exreseföreningen och LEX, då deras organisationer vänder sig till
Sektionens medlemmar. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens och
L-Teks löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning
regleras enligt följande planer:
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§ 17:2 Branschdagsplanen

	
  
Branschdagsplanen	
  
Styrelsen	
  13	
  
2013-‐12-‐03	
  

V-‐sektionen	
  

LUNDS	
  TEKNISKA	
  HÖGSKOLA	
  

V-sektionen (nedan Sektionen) syftar till Väg-och vattenbyggnadssektionen vid Lunds Tekniska Högskola och
Styrelsen till Sektionens styrelse. L-tek syftar till Lantmäteriteknologernas intresseförening. Exreseföreningarna
Exreseföreningen (Väg- och vattenbyggnad) och LEX (Lantmäteri), (nedan Exreseföreningarna), är ideella
organisationer som varje år, om initiativ från studenter i kommande årskurs 4 finns, får möjlighet att skapas.
Exreseföreningarna
upphör
att
finnas
efter
ca
1
år.
Deras mål och syfte är att arrangera så att deras medlemmar får ökad förståelse för Väg-och vatteningenjörers och
Lantmäteriingenjörers respektive yrkesområden samt knyta kontakter med företag både i Sverige och utomlands. Detta
innebär även studieresa.

BRANSCHDAGEN
§1
§2

§3

Syfte
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag med syfte att främja kontakten mellan näringslivet och
studenterna inom Sektionen.
Utförandekrav
Branschdagen skall bedrivas så att servicen mot såväl näringslivet som studenterna håller hög klass.
Utöver detta skall även representanter för de lokaler som branschdagen nyttjar hållas nöjda. En
kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgrupperna och Exreseföreningarna skall föras.
Genomförande
Branschdagen är Sektionens Branschdag och skall profileras som Sektionens Branschdag. Styrelsen
utlyser Branschdagen och erbjuder i samband med detta utlysande Exreseföreningarna företräde att
genomföra den. Sektionens ambition är att ha ett huvudsponsorpaket på årsbasis, där ett
huvudsponsorskap för Branschdagen är inkluderat. Det ska framgå tydligt att Sektionen har en
huvudsponsor vid kontakt med företag.
3.1 Det åligger Sektionen
att
via Styrelsen på våren informera studenterna i årskurs 3 om möjligheten att skapa
Exreseföreningar och via dem anordna en Branschdag.
att
arrangera eventuella lunchföredrag, casekvällar eller liknande arrangemang som
konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete, i samband med Branschdagen.
att
vid behov kunna erbjuda Exreseföreningarna förvaringsutrymmen för materiel som rör
Branschdagen.
att
erbjuda Exreseföreningarna lån av banderoller, hemsidan för företagsloggor och
liknande materiel att använda i marknadsföringssyften.
att
ansvara för erfarenhetsåterföring mellan Exreseföreningarna och lagra data som
Exreseföreningarna och Sektionen kan ha glädje av.
att
om inga Exreseföreningar skapas genomföra Branschdagen.

3.2 Det åligger Exreseföreningarna
att
föra den huvudsakliga företagskontakten och arrangerandet av Branschdagen på ett sätt
som uppfyller §1 och §2.
att
ta fram en produkt/priskatalog som skall användas för att erbjuda företag en produkt
eller ett produktpaket. Erbjudande om lunchföredrag, casekvällar eller liknande
arrangemang som konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete skall
erbjudas. Genomförande av dessa enligt §3.1.
att
vid prissättning diskutera pris och få godkännande av pris från Styrelsen och L-tek.
§4

Tider och deadlines
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4.1
4.2
4.3

§5

Branschdagen skall hållas någon gång i februari månad.
Exreseföreningarnas styrelser måste innan vårterminens slut året innan ha skapats samt
meddela Styrelsen om de tar på sig uppdraget att genomföra Branschdagen. Kontrakt mellan
Exreseföreningarna och Styrelsen skall skrivas enligt §6.
Styrelsen måste i god tid innan vårterminens utgång informera studenterna i årskurs 3 enligt
§3.1.

Ekonomi
5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna
Följande ekonomiska uppdelning gäller mellan parterna:
5.1.1
Sektionen får vinsten från huvudsponsorn/huvudsponsorpaketet som Sektionen har på
årsbasis.
5.1.2

Sektionen får vinster från lunchföredrag och casekvällar som anordnas i samband med
Branschdagen.

5.1.3

Exreseföreningarna får övriga vinster. Fördelningen mellan Exreseföreningen och LEX
sker internt mellan parterna.

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion mellan
Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras.
5.2 Förhållande mellan Sektionen och L-tek
Kontrakt gällande fördelning skall årligen upprättas mellan Sektionen och L-tek. Kontraktet skall följa
Fördelningsplanen i V-sektionens stadga. Förslagsvis används kontraktsförslaget i Sektionens
reglemente.
§6

Förutsättningar
Då Exreseföreningarna skapas och förfaller varje år skall ett kontrakt, förslagsvis
Branschdagskontraktet kap 5:1 Sektionens reglemente, årligen upprättas mellan Exreseföreningarna och
Sektionen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller Branschdagen enbart Sektionen.
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Fördelningsplanen	
  
§ 17:3 Fördelningsplanen

-‐

Styrdokument	
  gällande	
  intern	
  fördelning	
  av	
  vinster	
  
från	
  V-‐sektionens	
  Branschdag	
  

	
  
Lund,	
  DATUM	
  

V-‐sektionen	
  

LUNDS	
  TEKNISKA	
  HÖGSKOLA	
  

§1

Syfte:
Detta dokument är en plan vars syfte är att bygga upp riktlinjer för det separata kontrakt (se Avtal
Sektionen/L-tek, Sektionens reglemente) som årligen ska reglera fördelning av vinsten från Väg- och
Vattenbyggnadssektionens (nedan Sektionen) Branschdag. Dessa vinster ska fördelas mellan Sektionen
och Lantmäteriteknologernas intresseförening (nedan L-tek).

§2

Bakgrund:
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma i kontakt med
studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av fristående
ideella organisationer mot ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och
vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med
Sektionens och L-teks löpande näringslivsarbete, kommer de vinster som Branschdagen inbringar delas
upp mellan föreningarna enligt denna fördelningsplan.

§3

Avtalsparter:
Väg- och vattenbyggnadssektionen vid TLTH
Lantmäteriteknologernas Intresseförening

§4

Innehåll:
Ovanstående parter binder sig i och med kontraktskrivande till att gemensamt dela upp de vinster som
Sektionens verksamhet inbringar i samband med arrangerandet av Branschdagen. Omfattningen av
dessa vinster regleras separat i styrdokument gällande Branschdagens arrangerande, se Styrdokument
gällande Branschdagen, Sektionens reglemente.
Vinsten delas upp enligt kontrakt mellan berörda avtalsparters styrelser. Kontraktet skall upprättas
årligen, enligt Styrdokument gällande Branschdagen Sektionens reglemente. För att kontraktet skall
gälla måste denna fördelningsplan följas. Fördelningsplanens riktlinjer för kontraktet är följande:
4.1

L-tek ska få ta del av mellan 10 och 30 procent av den totala vinsten från
Branschdagen.
Sektionen ska få ta del av mellan 70 och 90 procent av den totala vinsten från
Branschdagen.

4.2

Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av båda avtalsparters styrelser
innan oktober månads utgång året innan Branschdagens genomförande. Beslutet ska
grunda sig på respektive parts antagna kapitalbehov för nästkommande
verksamhetsår. Således ska fördelning årligen kunna variera utefter respektive
förenings förväntade kapitalbehov.

4.3

Fördelningsplanen kan åsidosättas om båda föreningarnas styrelser efter samråd anser
att så är nödvändigt. Ett separat kontrakt för detta skall då upprättas. Detta
händelseförlopp skall i största möjliga mån undvikas.
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KAP 18

VERKSAMHETSÅR

§ 18:1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är, om ej annat stadgas, 1 februari - 31 januari.

KAP 19

REVISORER

§ 19:1 Uppgift

Revisorerna har till uppgift:
a) att fortlöpande granska förvaltning och verksamhet.
b) att senast tio läsdagar före Vårterminsmötet påföljande år till Sektionens Styrelse
inlämna revisionsberättelse.

§ 19:2 Sammansättning

Revisorerna är två Styrelserevisorer, två Sexmästerirevisorer samt två Caférevisorer. De
skall vara myndiga och medlemmar av Sektionen.
Revisorerna får inte ha något övrigt uppdrag med ekonomiansvar på sektionen.

§ 19:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt:
a) att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar.
b) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
c) att övervara samtliga sektionens myndigheters sammanträden med yttrande- och
yrkanderätt.

§ 19:4 Särskild revisions- Avgår ledamot i Sektionens Styrelse före verksamhetsårets slut, skall Revisorerna
berättelse
granska vederbörandes förvaltning samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse
häröver.

KAP 20

INSPEKTOR

§ 20:1 Uppgift

Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja Sektionens verksamhet.

§ 20:2 Val

Inspektor väljs udda årtal av Vårterminsmötet för en tid av två år, räknat från påföljande
hösttermins början.
Inspektor väljs bland ledamöterna av Högskolans Lärarkollegium och kan omväljas högst
två gånger.

§ 20:3 Rättigheter

Inspektor äger rätt:
a) att erhålla kallelse till sektionsmöte.
b) att erhålla kallelse till Sektionens styrelsemöte.
c) att delgivas Sektionens myndigheters beslut.
d) att anmodas till alla större fester på Sektionen.

§ 20:4 Förhinder

Är Inspektor för längre tid förhindrad att utöva sin befattning, väljer Sektionen en annan
ledamot av lärarkollegiet att vara Proinspektor tills dess att hindret upphört.
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KAP 21

PROCEDURREGLER

§ 21:1 Procedurregler

För procedurregler vid sammanträden används Kårens stadga i tillämpliga delar.

KAP 22

STADGAR

§ 22:1 Ändring

Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till Sektionens Styrelse
senast sju läsdagar före Sektionsmötet. Vid detta möte skall Sektionens Styrelses utlåtande
i ärendet föreligga.
För slutgiltigt bifall fordras likalydande beslut på två varandra följande sektionsmöten. På
det sista mötet skall beslutet tas med kvalificerad majoritet.

§ 22:2 Revidering

Revidering av denna stadga skall göras vid ändringar i Kårens stadgar som påverkar denna
stadga.

§ 22:3 Tolkning

Uppstår tvistigheter rörande dessa stadgars tolkning gäller i första hand Inspectors och i
andra hand Sektionens Styrelses åsikt tills dess att sektionsmötet beslutat i saken.

§ 22:4 Giltighet

Skulle någon av dessa stadgar strida mot Kårens stadga, gäller Kårens stadga i detta fall.
Denna stadga godkänns inte förrän den godkänts av Kårens FM.

KAP 23

REGLEMENTE

§ 23:1 Definition

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

§ 23:2 Ändring

Förslag om ändring av reglementet behandlas en som vanlig motion. För ändring av
reglementet krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

§ 23:3 Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller Sektionens Styrelses tolkning intill dess att
sektionsmötet beslutat annorlunda.

KAP 24

UPPLÖSNING

§ 24:1 Beslut

Sektionen kan ej upplösas förrän sektionsmötet ändrat denna paragraf.

§ 24:2 Tillgångar

Vid upplösning av sektionen tillfaller tillgångarna Kåren.
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Propositioner	
  

V-‐sektionen	
  

LUNDS	
  TEKNISKA	
  HÖGSKOLA	
  

	
  

	
  

Ändringsförslag	
  1	
  –	
  Stadga	
  
	
  

•

•

Sektionen	
  beslöt	
  under	
  höstterminsmötet	
  att	
  godkänna	
  första	
  läsningen	
  av	
  
nedanstående	
  förslag.	
  	
  
	
  
Diskussioner	
  har	
  förts	
  med	
  de	
  fristående	
  föreningarna	
  Exreseföreningen	
  och	
  LEX	
  
gällande	
  äganderätten	
  av	
  arbetsmarknadsdagen	
  Branschdagen.	
  Ett	
  styrdokument	
  för	
  
Branschdagenhar	
  tagits	
  fram	
  i	
  samråd	
  med	
  exreseföreningarna	
  och	
  resulterat	
  i	
  
godkända	
  ändringar	
  i	
  reglemente.	
  

	
  

•

Då	
  Branschdagen	
  konkurrerar	
  med	
  V-‐sektionens	
  och	
  L-‐teks	
  näringslivsarbete	
  skall	
  
vinsterna	
  som	
  uppkommer	
  via	
  Bilaga	
  5.2	
  delas	
  upp	
  mellan	
  ovan	
  nämnda	
  parter	
  via	
  
enligt	
  ett	
  separat	
  styrdokument	
  Bilaga	
  5.4.	
  

	
  
	
  

Förslag:	
  
Tillägg	
  i	
  stadgan	
  med	
  ett	
  nytt	
  kapitel	
  kallat	
  Kapitel	
  17	
  –	
  Branschdagen.	
  Nuvarande	
  kapitel	
  17	
  med	
  
efterföljande	
  kapitel	
  förflyttas	
  ett	
  steg	
  framåt	
  i	
  följden;	
  Nuvarande	
  kapitel	
  17	
  blir	
  alltså	
  kapitel	
  18	
  osv.	
  
	
  
I	
  Kapitel	
  17	
  skall	
  bilagorna	
  5.2	
  och	
  5.4	
  finnas	
  med	
  sina	
  korrekta	
  namn	
  tillsammans	
  med	
  följande	
  text:	
  
	
  
Branschdagen	
  är	
  Sektionens	
  arbetsmarknadsdag	
  där	
  företag	
  och	
  studenter	
  på	
  Sektionen	
  får	
  
möjlighet	
  att	
  komma	
  i	
  kontakt	
  med	
  varandra.	
  Branschdagen	
  ägs	
  av	
  Sektionen,	
  men	
  anordnas	
  i	
  
huvudsak	
  av	
  fristående	
  ideella	
  organisationer	
  mot	
  ersättning.	
  	
  
Företagen	
  på	
  Branschdagen	
  vänder	
  sig	
  till	
  Väg-‐	
  och	
  vattenbyggnadsstudenter	
  och	
  
Lantmäteristudenter.	
  I	
  första	
  hand	
  skall	
  erbjudande	
  om	
  genomförande	
  ges	
  till	
  de	
  årligen	
  
återkommande	
  ideella	
  organisationerna	
  Exreseföreningen	
  och	
  LEX	
  då	
  deras	
  organisationer	
  vänder	
  sig	
  
till	
  Sektionens	
  medlemmar.	
  	
  
Eftersom	
  en	
  arbetsmarknadsdag	
  konkurrerar	
  med	
  Sektionens	
  och	
  L-‐teks	
  löpande	
  näringslivsarbete	
  
kommer	
  genomförande	
  och	
  ekonomisk	
  fördelning	
  regleras	
  enligt	
  följande	
  planer:	
  
	
  
	
  

Bilaga 5.2

Branschdagsplanen	
  
Styrelsen	
  13	
  
2013-‐12-‐03	
  
	
  

V-‐sektionen	
  

LUNDS	
  TEKNISKA	
  HÖGSKOLA	
  

	
  

V-sektionen (nedan Sektionen) syftar till Väg-och vattenbyggnadssektionen vid Lunds Tekniska
Högskola och Styrelsen till Sektionens styrelse. L-tek syftar till Lantmäteriteknologernas
intresseförening. Exreseföreningarna Exreseföreningen (Väg- och vattenbyggnad) och LEX
(Lantmäteri), (nedan Exreseföreningarna), är ideella organisationer som varje år, om initiativ från
studenter i kommande årskurs 4 finns, får möjlighet att skapas. Exreseföreningarna upphör att finnas
efter
ca
1
år.
Deras mål och syfte är att arrangera så att deras medlemmar får ökad förståelse för Väg-och
vatteningenjörers och Lantmäteriingenjörers respektive yrkesområden samt knyta kontakter med
företag både i Sverige och utomlands. Detta innebär även studieresa.

BRANSCHDAGEN	
  
	
  
§1

Syfte
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag med syfte att främja kontakten mellan
näringslivet och studenterna inom Sektionen.

§2

Utförandekrav
Branschdagen skall bedrivas så att servicen mot såväl näringslivet som studenterna
håller hög klass. Utöver detta skall även representanter för de lokaler som branschdagen
nyttjar hållas nöjda. En kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgrupperna och
Exreseföreningarna skall föras.

§3

Genomförande
Branschdagen är Sektionens Branschdag och skall profileras som Sektionens
Branschdag. Styrelsen utlyser Branschdagen och erbjuder i samband med detta
utlysande Exreseföreningarna företräde att genomföra den. Sektionens ambition är att
ha ett huvudsponsorpaket på årsbasis, där ett huvudsponsorskap för Branschdagen är
inkluderat. Det ska framgå tydligt att Sektionen har en huvudsponsor vid kontakt med
företag.

3.1 Det åligger Sektionen
att

via Styrelsen på våren informera studenterna i årskurs 3 om möjligheten
att skapa Exreseföreningar och via dem anordna en Branschdag.

att

arrangera eventuella lunchföredrag, casekvällar eller
arrangemang
som
konkurrerar
med
Sektionens
näringslivsarbete, i samband med Branschdagen.

att

vid behov kunna erbjuda Exreseföreningarna förvaringsutrymmen för
materiel som rör Branschdagen.

att

erbjuda Exreseföreningarna lån
företagsloggor
och
liknande
marknadsföringssyften.

att

ansvara för erfarenhetsåterföring mellan Exreseföreningarna och lagra
data som Exreseföreningarna och Sektionen kan ha glädje av.

att

om

inga

Exreseföreningar

av banderoller,
materiel
att

skapas

genomföra

liknande
löpande

hemsidan för
använda
i

Branschdagen.

3.2 Det åligger Exreseföreningarna

§4

att

föra den huvudsakliga företagskontakten och
Branschdagen på ett sätt som uppfyller §1 och §2.

arrangerandet

av

att

ta fram en produkt/priskatalog som skall användas för att erbjuda företag
en produkt eller ett produktpaket. Erbjudande om lunchföredrag,
casekvällar eller liknande arrangemang som konkurrerar med Sektionens
löpande näringslivsarbete skall erbjudas. Genomförande av dessa enligt
§3.1.

att

vid prissättning diskutera pris och få godkännande av pris från Styrelsen
och L-tek.

Tider	
  och	
  deadlines
4.1

Branschdagen skall hållas någon gång i februari månad.

4.2

Exreseföreningarnas styrelser måste innan vårterminens slut året innan ha
skapats samt meddela Styrelsen om de tar på sig uppdraget att genomföra
Branschdagen. Kontrakt mellan Exreseföreningarna och Styrelsen skall skrivas
enligt §6.

4.3

Styrelsen måste i god tid innan vårterminens utgång informera studenterna i
årskurs 3 enligt §3.1.

§5

Ekonomi	
  

5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna
Följande ekonomiska uppdelning gäller mellan parterna:

5.1.1

Sektionen får vinsten från huvudsponsorn/huvudsponsorpaketet som
Sektionen har på årsbasis.

5.1.2

Sektionen får vinster från lunchföredrag och casekvällar som anordnas i
samband med Branschdagen.

5.1.3

Exreseföreningarna får övriga vinster. Fördelningen
Exreseföreningen och LEX sker internt mellan parterna.

mellan

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion
mellan Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras.
5.2 Förhållande mellan Sektionen och L-tek
Kontrakt gällande fördelning skall årligen upprättas mellan Sektionen och L-tek.
Kontraktet skall följa Fördelningsplanen i V-sektionens stadga. Förslagsvis används
kontraktsförslaget i Sektionens reglemente.

§6

Förutsättningar
Då Exreseföreningarna skapas och förfaller varje år skall ett kontrakt, förslagsvis
Branschdagskontraktet kap 5:1 Sektionens reglemente, årligen upprättas mellan
Exreseföreningarna och Sektionen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller
Branschdagen enbart Sektionen.	
  

	
  

	
  

	
  
Fördelningsplanen	
  
Bilaga 5.4

-‐

Styrdokument	
  gällande	
  intern	
  fördelning	
  av	
  vinster	
  
från	
  V-‐sektionens	
  Branschdag	
  

	
  
Lund,	
  DATUM	
  

V-‐sektionen	
  

LUNDS	
  TEKNISKA	
  HÖGSKOLA	
  

	
  
§1

Syfte:
Detta dokument är en plan vars syfte är att bygga upp riktlinjer för det separata kontrakt
(se Avtal Sektionen/L-tek, Sektionens reglemente) som årligen ska reglera fördelning
av vinsten från Väg- och Vattenbyggnadssektionens (nedan Sektionen) Branschdag.
Dessa vinster ska fördelas mellan Sektionen och Lantmäteriteknologernas
intresseförening (nedan L-tek).

§2

Bakgrund:
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma i
kontakt med studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i
huvudsak av fristående ideella organisationer mot ersättning. Företagen på
Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och
Lantmäteristudenter. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens och
L-teks löpande näringslivsarbete, kommer de vinster som Branschdagen inbringar delas
upp mellan föreningarna enligt denna fördelningsplan.

§3

Avtalsparter:
Väg- och vattenbyggnadssektionen vid TLTH

Lantmäteriteknologernas Intresseförening

§4

Innehåll:
Ovanstående parter binder sig i och med kontraktskrivande till att gemensamt dela upp
de vinster som Sektionens verksamhet inbringar i samband med arrangerandet av
Branschdagen. Omfattningen av dessa vinster regleras separat i styrdokument gällande
Branschdagens arrangerande, se Styrdokument gällande Branschdagen, Sektionens
reglemente.

Vinsten delas upp enligt kontrakt mellan berörda avtalsparters styrelser. Kontraktet
skall upprättas årligen, enligt Styrdokument gällande Branschdagen Sektionens
reglemente. För att kontraktet skall gälla måste denna fördelningsplan följas.
Fördelningsplanens riktlinjer för kontraktet är följande:

4.1

L-tek ska få ta del av mellan 10 och 30 procent av den totala vinsten från
Branschdagen.

Sektionen ska få ta del av mellan 70 och 90 procent av den totala vinsten
från Branschdagen.

4.2

Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av båda
avtalsparters styrelser innan oktober månads utgång året innan
Branschdagens genomförande. Beslutet ska grunda sig på respektive
parts antagna kapitalbehov för nästkommande
verksamhetsår. Således ska fördelning årligen kunna variera utefter
respektive förenings förväntade kapitalbehov.

4.3

	
  

Fördelningsplanen kan åsidosättas om båda föreningarnas styrelser efter
samråd anser att så är nödvändigt. Ett separat kontrakt för detta skall då
upprättas. Detta händelseförlopp skall i största möjliga mån undvikas.
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KAP 1

SEKTIONEN

§ 1.1 Benämning

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH (W-sektionen), i denna stadga kallad
sektionen, är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

§ 1.2 Övriga benämningar

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola är i denna stadga kallad TLTH. Lunds
Tekniska Högskola är i denna stadga kallad LTH.

§ 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 och andra teknologorganisationer i landet.

§ 1.4 Sammansättning

Sektionen består av medlemmar, stödmedlemmar, inspektor och hedersmedlemmar.

KAP 2

MEDLEMMARNA

§ 2.1 Medlemskap

Medlem av sektionen är varje studerande vid civilingenjörsprogrammet i
Ekosystemteknik vid LTH, som erlagt av TLTH fastställda avgifter för innevarande
termin samt studenter vid mastersprogrammet Riskhantering som studerat sina tre
första läsår på Ekosystemteknik.

§ 2.1.1 Stödmedlem

Stödmedlem är den som tidigare varit elev vid civilingenjörsprogrammet i
Ekosystemteknik och som vill fortsätta att engagera sig i sektionens verksamhet.
Stödmedlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som anges i stadgarna § 2.2
och § 2.3. Stödmedlem betalar medlemsavgift till sektionen.

§ 2.1.2 Inspektor

Inspektor väljs av sektionsmöte på förslag av styrelsen och tillträder vid årsskifte för
en tvåårsperiod.

§ 2.1.3 Hedersmedlem

Hedersmedlem är den som blivit utsedd till sådan av sektionen.

§ 2.2 Skyldigheter

Samtliga inom sektionen är skyldig att iakttaga sektionens stadgar och reglemente.
Inspektors skyldighet är att ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens arbete.

§ 2.3 Rättigheter

Samtliga inom sektionen äger rätt
a) att med en röst deltaga på sektionsmöte.
b) att kandidera till sektionens funktionärsposter.
c) att få fråga behandlad av sektionens myndigheter.
d) att taga del av sektionens protokoll och handlingar.

§ 2.4 Utträde

Medlem utträder automatiskt när personen i fråga ej längre är inskriven vid
utbildningen. Medlem kan också utträda genom att inlämna skriftligt meddelande
om detta till styrelsen.

KAP 3

ORGANISATION

§ 3.1 Sammansättning

Sektionens fasta myndigheter skall
valberedning, studieråd samt revisorer.

§ 3.1.1 Högsta beslutande organ

(3/6)

vara

sektionsmötet,

sektionsstyrelse,

Sektionsmötet är W-sektionens högsta beslutande organ
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§ 3.1.2 Högsta verkställande organ

Styrelsen är W-sektionens högsta verkställande organ

§ 3.2 Sektionsmötet
§ 3.2.1 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av samtliga inom sektionen.

§ 3.2.2 Beslutsmässighet

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

§ 3.2.3 Röstning

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

§ 3.2.4 Sammanträden

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

§ 3.2.5 Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte skall sammankallas då.
a)
Sektionens styrelse så kräver.
b) Sektionens revisorer så kräver.
c)
Minst en fjärdedel av sektionens medlemmar så kräver.

§ 3.2.5.1 Anhållan

Anhållan om extra sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de ärenden som
föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till sektionens styrelse.

§ 3.2.5.2 Genomförande

Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan inkommit till
styrelsen. Extra sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor efter föregående
sektionsmöte.

§ 3.2.6 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall skriftligen
inlämna denna till styrelsen senast sex läsdagar före mötet. I fråga som ej varit
upptagen på dagordningen kan beslut ej fattas om mötets deltagare är däremot.

§ 3.2.7 Avsättning

Funktionärer kan avsättas på sektionsmötet med fyra femtedels majoritet av de
närvarande på mötet.

§ 3.2.8 Avgörande

För avgörande fråga som är föremål för omröstning krävs enkel majoritet vid
sektionsmötet. För stadgeändring, se § 6.1. För reglementsändring, se § 7.2.

§ 3.3 Valberedning
§ 3.3.1 Uppgift

Det åligger valberedningen att senast sex läsdagar före sektionsmöte framlägga ett
förslag till val av funktionärer till de poster som skall tillsättas vid mötet.
Valberedningen skall, då antalet sökande till funktionärspost överstiger antalet
platser, intervjua samtliga sökande samt lägga fram de kriterier som använts i
urvalet av sökande för sektionsmötet, dessutom bör alla sökande till styrelseposterna
samt phøs intervjuas oavsett antal sökande. Det åligger valberedningens ordförande
att valberedningens arbete sköts enligt stadgan.

§ 3.3.2 Sammansättning

Sektionens valberedning utgörs av minst tre personer. Ledamöterna i
valberedningen skall representera olika årskurser och innehålla max 10 ledamöter.
Minst en ledamot från åk 1 skall väljas i början av höstterminen på möte med
årskursen. Valberedningens ordförande väljs bland dess medlemmar och av dess
medlemmar på deras första möte. Styrelseledamot får ej ingå i valberedningen.

§ 3.3.3 Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod löper mellan två vårterminsmöten.

§ 3.3.4 Motförslag

Motförslag till valberedningens förslag till funktionärer bör lämnas till styrelsen
senast tre läsdagar innan sektionsmötet. Styrelsen och valberedningen skall sedan
samråda samt underrätta motförslagskandidaten att denne är föreslagen.
Motförslagen skall utan dröjsmål offentliggöras på sektionens anslagstavla.
Dessutom tillämpas fri nominering på sektionsmötet.

§ 3.3.5 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får ej intervjua sökande till en post som personen i fråga
själv söker till.
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§ 3.4 Styrelsen
§ 3.4.1 Uppgift

Det är styrelsens uppgift att sköta sektionens dagliga arbete.

§ 3.4.2 Befogenheter

Styrelsen har 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.

§ 3.4.3 Sammansättning

Styrelsen utgörs av minst elva ledamöter varav sektionsordförande, sekreterare,
arbetslivskontakt, kassör, sexmästare, infochef, PR-chef, studierådsordförande,
jämlikhetsombud, källarmästare samt öwerphøs alltid skall ingå. Bland dessa ska
internt en vice ordförande utses.

§ 3.4.4 Deltagande

Samtliga inom sektionen och inspektor har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 3.4.5 Åligganden

Det åligger styrelsen
a) att inför sektionsmötet ansvara för hela sektionens verksamhet.
b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets beslut.
c) att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs.
d) att handha och ansvara för sektionens medel.
e) att bereda inkomna förslag.
f) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång, utlysa denna
post inom hela sektionen
g) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång, utse
efterträdare för återstoden av innevarande verksamhetsår.
h) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för sektionens bästa.
i) att hålla protokollförda möten minst en gång per läsperiod.
j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare terminsmöten
behandlas på nästkommande möte
k) att tillse att revisorerna kontinuerligt får den information de behöver för att
kunna utföra sitt arbete.
l) att tillse att information om styrelsens arbete når medlemmarna.
m) att ordförande i respektive utskott informerar sina medlemmar om möjligheten
att erhålla intyg för deras arbete inom sektionen.

§ 3.5 Studierådet

Studierådets sammansättning beskrivs i reglementet.

§ 3.5.1 Befogenheter

Studierådet har högsta beslutsrätt i utbildningsfrågor mellan sektionsmötena

§ 3.5.2 Åligganden

Det åligger studierådet.
a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör utbildningen.
b) att nominera teknologrepresentanter till UN2.
c) att kontinuerligt hålla sig informerad om arbetet i UN2.
d) att väcka opinion inom sektionen vad gäller studiefrågor så att medlemmarna
uppvisar en enad front gentemot skolan och övriga i sammanhanget aktuella
makthavare.
e) att handha kontakten med TLTHs utbildningsutskott.
f) att se till att kursutvärderingar utförs av alla kurser som ges på programmet.
g) att se till att medlemmarnas samlade kritik framförs till kursansvariga och att
erforderliga förändringar på kursen genomförs.
h) att verka för rättvis poängfördelning för kurserna med hänsyn till
svårighetsgrad och erforderlig arbetsinsats.
i) att aktivt verka för att “Studenternas Rättigheter” efterföljs av samtliga
institutioner, som ger kurser på ekosystemteknikprogrammet.
j) att årligen utse en ekoprofil enligt studierådets kriterier.

§ 3.6 Revisorer
§ 3.6.1 Åligganden
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b)
c)
d)

att senast sju läsdagar före vårterminsmötet påföljande år till sektionens styrelse
inlämna revisionsberättelse.
att om sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad stadgar
föreskriver, vara sammankallande för sektionsmöte.
att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast vårterminsmötet.

§ 3.6.2 Sammansättning

Sektionen skall ha två revisorer som skall vara myndiga och medlemmar av
sektionen.

§ 3.6.3 Befogenheter

Revisorerna har rätt.
a) att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar.
b) att begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
c) att närvara vid samtliga sammanträden inom sektionen med yttrande- och
yrkanderätt.

§ 3.6.4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom sektionens styrelse.

§ 3.7 Övriga funktionärer

Övriga funktionärer har till uppgift att följa gällande stadgar och reglementen samt i
övrigt verka för sektionens bästa.

§ 3.8 Fria föreningar
§ 3.8.1 Bildande

Fristående ideella föreningar kan bildas bland sektionens medlemmar. För att
betraktas som fristående förening ska föreningen vara godkänd av sektionsmötet.

§ 3.8.2 Medlemmar

För att kunna upptas och kvarstanna i sektionen som fristående förening krävs.
a) att föreningen inte motverkar sektionens ändamål eller skadar dess anseende,
b) att verksamhetsberättelse inlämnas en gång per år, samt
c) att föreningens näringslivskontakter endast sker efter godkännande av
arbetslivskontaktgruppen (AKG).

§ 3.8.3 Stadgar

Föreningen skall ha av sektionsstyrelsen stadsfästa stadgar, vilka skall innehålla
bestämmelser om syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och föreningsstyrelse.

§ 3.8.4 Upptagande

Då en fristående förening upprättas ska denna införas i sektionens reglemente, där
även dess syfte anges.

KAP 4

SEKTIONENS EKONOMI

§ 4.1 Redovisning

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

§ 4.2 Sektionens firma

Sektionens firma tecknas av sektionsordföranden och kassören var för sig.

KAP 5

VERKSAMHETSÅR

§ 5.1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är, om ej annat stadgas, 1 januari till 31
december.

KAP 6

STADGA
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§ 6.1 Ändring

Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till sektionens styrelse
senast sex läsdagar före sektionsmötet. Vid detta möte skall styrelsens utlåtande i
ärendet föreligga. För slutligt bifall fordras likalydande beslut på två på varandra
följande sektionsmöten.

§ 6.2 Tolkning

Uppstår tvistigheter rörande denna stadgas tolkning gäller styrelsens åsikt tills dess
att sektionsmötet beslutat i saken.

§ 6.3 Motstridigheter

Om sektionens stadgar på någon punkt står i strid med TLTHs stadgar, gäller TLTHs
stadgar på denna punkt.

§ 6.4 Undantag vid ändring

För att ändra i Kap 6 och Kap 7 i dessa stadgar måste beslut fattas på två olika
höstterminsmötet eller två olika vårterminsmöten under två på varandra följande år.

KAP 7

REGLEMENTE

§ 7.1 Definition

Reglementet är ett tillägg till stadgan, i vilken tillämpningsföreskrifter och övriga
föreskrifter återfinnes.

§ 7.2 Ändring

Förslag om ändring av reglementet behandlas som vanlig motion. För ändring av
reglementet krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

§ 7.3 Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller styrelsens tolkning intill dess att sektionsmötet
beslutat annorlunda.

§ 7.4 Motstridigheter

Om reglementet på någon punkt står i strid med stadgarna, gäller stadgarna på
denna punkt.

KAP 8

UPPLÖSNING

§ 8.1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas om Ekosystemteknikprogrammet upphör att existera.
Om sektionen upplöses tillfaller sektionens tillgångar TLTH.
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Föreningens namn är LTH-kören, i denna stadga hädanefter kallad kören.
§2 Ändamål
Kören har till uppgift att tillgodose medlemmarnas behov av skönsång, befrämja
medlemmarnas musikaliska utveckling och verka för en god kamratanda, samt att sprida
sångglädje över Pålsjö Ängar och varhelst det verkar lämpligt.
§3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.
§4 Föreningsform
Kören är en fristående förening inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH).
Körens högsta beslutande organ är körmötet (KM). Verksamheten leds mellan körmötena av
styrelsen. Föreningens verksamhet regleras av dessa stadgar och reglemente.
§5 Verksamhetsår
Körens verksamhetsår är kalenderåret.
§6 Medlemskap
Kören består av medlemmar som delas upp i körmedlemmar, seniloger och
hedersmedlemmar.
Körmedlem:
a) Ordinarie medlem
1) Aktiv medlem: Teknolog eller av styrelsen föreslagen person som deltager i
merparten av terminens ordinarie repetitioner och som betalar terminsavgift.
2) Vilande medlem: Tidigare aktiv medlem som pga resa, studieuppehåll eller
liknande önskar ta ett uppehåll från kören och hos styrelsen ansökt om att bli vilande
medlem. Beviljande av vilande medlemskap beslutas av styrelsen på en tidsperiod av
en termin i taget. Vilande medlem behöver inte betala terminsavgift.
b) Provmedlem
Nytillkommen sångare/sångerska är provmedlem de tre första övningarna varefter
denne aktivt får begära att bli ordinarie medlem. Beslut därom fattas av styrelsen.
Senilog:
Före detta körmedlem som betalar senilogavgift. Senilog ska i förväg informeras om
körens större evenemang. Styrelsen överväger möjligheterna att inbjuda eller på annat
sätt göra senilogen mer delaktig i evenemanget.
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Hedersmedlem:
Person som genom förtjänstfullt handlande varit kören till stort gagn och därför av
körmötet med 9/10 majoritet invalts i föreningen. Hedersmedlem är befriad från
medlemsavgift, men likställs i övrigt med senilog.
§7 Körmöten
Kören håller två ordinarie KM per år. Extra KM skall hållas om styrelsen eller körens
revisorer eller tio körmedlemmar så begär och skall i sådana fall hållas inom tre veckor från
att begäran inkommit till styrelsen.
§7.1 Kallelse och handlingar
Kallelse skall utgå på körövningen senast fyra veckor före ordinarie KM, och senast en vecka
före extra KM. Då KM ska behandla en stadgeändring skall detta meddelas i kallelsen till
mötet samtidigt som ändringens syfte och berörda paragrafnamn meddelas. Beslut om
stadgeändringar får inte fattas annat än om detta angivits i kallelsen.
Motion skall vara ordförande tillhanda senast två veckor före mötets öppnande.
Möteshandlingar skall distribueras till körens medlemmar senast en vecka före mötets
öppnande. Vid KM skall protokoll föras. Justerat protokoll skall delges kören inom tre
veckor.
§7.2 Ordinarie KM
Vid årets första ordinarie KM (som skall hållas tidigast 15:e februari och senast 15:e april),
skall förekomma:
1. Skriftlig verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
2. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
3. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
4. Val av sammankallande för körens valberedning
5. Val av övriga valberedningsledamöter
Vid andra ordinarie KM (som skall hållas tidigast 1:a oktober och senast 1:a december), skall
förekomma:
1. Val av styrelse.
2. Val av funktionärer.
3. Val av revisorer.
4. Fastställande av terminsavgift och senilogavgift.
5. Fastställande av nästkommande verksamhetsårs budget.
§7.3 Val och beslut
Vid KM har samtliga medlemmar motionsrätt och yttranderätt. Endast närvarande ordinarie
körmedlemmar har rösträtt. KM är beslutsmässigt om minst 1/3 av antalet aktiva
körmedlemmar är närvarande. KM:s frågor avgörs om ej annat begärts genom öppen

omröstning. Beslut fattas om ej annat stipuleras i denna stadga med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har mötesordförande utslagsröst, förutom vid personval då lotten får fälla avgörandet.
§8 Styrelse
Styrelsen handhar körens löpande verksamhet och ansvarar för sin förvaltning inför KM.
Däribland ingår att utarbeta budgetförslag och på andra sätt bereda körmötets handlingar.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, men bör även omfatta sexmästare,
notfiskal, propagandaminister och dirigent. Det står KM fritt att fastställa vilka poster utöver
ordförande, sekreterare och kassör som skall ingå i styrelsen och därmed också antal
styrelseledamöter. Styrelsen utser, i det fall KM valt att ej göra detta, inom sig en vice
ordförande. Alla stämmor bör vara representerade.
Det åligger:




ordföranden att leda körens sammanträden och utåt representera och föra körens talan.
Ordföranden är dessutom ansvarig för lokalbokningar och internat.
sekreteraren att föra protokoll vid sammanträden och sköta körens yttre och inre
korrespondens. Sekreteraren ansvarar även för medlemslistor och närvarokontroll.
kassören att ansvara för körens ekonomi, samt att förvalta körens fasta och lösa
egendom.

Då KM tillsatt någon av följande styrelseposter åligger det utöver styrelsearbetet:





sexmästaren att emellanåt sörja för medlemmarnas lekamliga spis samt behov av
social samvaro.
notfiskalen att sköta körens notbibliotek och att därvid ansvara för att noter till körens
repertoar finns i tillräckligt antal. Notfiskalen är dessutom körens arkivarie.
propagandaministern att marknadsföra kören
dirigenten att musikaliskt leda kören.

Om någon av dessa poster ej valts som styrelsepost övergår den till att vara en övrig
funktionärspost.
En dirigent som ej innehar en styrelsepost är permanent adjungerad vid alla styrelsemöten.
Styrelsen är beslutsmässig om mindre än hälften av ledamöterna är frånvarande och minst tre
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens
mandatperiod är, liksom körens verksamhetsår, kalenderåret. Endast ordinarie körmedlemmar
kan nomineras till styrelsekandidater.
§9 Funktionärer







Stämfiskaler (1 per stämma) som har till uppgift att bistå dirigenten i dennes arbete
genom att hålla i stämrep. Stämfiskalerna är dessutom informationskanal mellan
styrelse/dirigent och sina stämkollegor.
Fikapetter, som ser till att det finns fika på övningarna, samt upprätta fikalista.
Nätnörd, som har hand om körens hemsida.
Sexslavar, som biträder sexmästaren i dennes arbete.
Övriga funktionärer enligt KM:s beslut.

§10 Valberedning
Körens valberedning består av totalt fyra ledamöter, en representant från vardera stämma. Vid
val av valberedning skall också en sammankallande för densamma väljas. Det åligger
valberedningen att inför körmöte genom konstruktivt arbete ge förslag till val av personer till
körens styrelse- och funktionärsposter.
§11 Revisorer
Det åligger revisorerna att enligt god revisorssed granska styrelsen i dennas arbete.
§12 Firmatecknande
Körens firma tecknas av styrelsen i förening. Körens firma i post och bank tecknas av
ordförande och kassör var för sig.
§13 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske genom likalydande beslut med 9/10 majoritet på två
konsekutiva ordinarie KM. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar under en tid av 10 år
förvaltas av TLTH. Om föreningen inte återuppstått under denna tid så tillfaller tillgångarna
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH, att fritt disponera.
§14 Reglemente
Reglementet är ett komplement till körens stadgar och tydliggör hur körens verksamhet
bedrivs. Om det råder konflikt mellan tolkningen av stadgan och reglementet är det
tolkningen av stadgan som skall anses korrekt. Andra beslut i strid med reglementet är
ogiltiga.
Ändringar, tillägg eller upphävande av reglementet kan ske endast genom beslut med 2/3
majoritet vid ett KM.
§15 Stadgar
Ändringar, tillägg eller upphävande av dessa stadgar kan ske endast genom likalydande beslut
med 2/3 majoritet vid två på varandra följande körmöten (exkluderat extra KM inom en
månad från stadgebeslut), varav minst ett ordinarie KM, med minst en månads mellanrum.
För slutgiltigt bifall krävs dessutom godkännande av TLTH-FM.

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola

21 mars 2014
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Motion angående upptagandet av Engineering World Health Lund som en fri förening
Detta är en motion angående att uppta Engineering World Health Lund, EWH Lund, som en fri
förening under Teknologkåren genom att lägga till dem under §15 i Teknologkårens reglemente.

Bakgrund
EWH Lund bildades sommaren 2012 av en grupp studenter på Lunds Universitet med en vision att
inspirera och mobilisera ingenjörer i strävan efter förbättrad medicinsk teknik i resurssvaga länder.
Vår önskan är att vara en viktig och inflytelserik förening på Lunds Universitet och vara förebilder
för andra studenter. Genom att föra samman blivande ingenjörer från många olika fält och skapa en
atmosfär av innovation och kommunikation hoppas vi kunna skapa ”outside-the-box”-lösningar på
de problem som idag finns runt om i världen. Genom EWH kan studenter med en vilja att göra
skillnad föra projekt där de skapar medicinsk teknik lämpade för resurssvaga länder eller till och
med besöka dessa länder och jobba i fält.

EWH stadgar
1. Namn:
a. Denna organisation ska vara känd som EWH Lund en förening av Engineering

World Health (EWH).
2. Syfte:
a. EWH föreningar skapas för att underlätta för, samt att uppmuntra studenter till

att delta i aktiviteter som bidrar till EWH:s mål: Att inspirera och mobilisera
ingenjörer för att förbättra kvalitén på sjukvård i utsatta regioner. Mer specifikt
ska de förse sina medlemmar med utökade möjligheter att delta i EWH
aktiviteter, som att resa till utvecklingsländer, designa ny medicinteknisk
teknik och produkter anpassade för resurssvaga länder och att främja
förståelse och förbindelser mellan resursstarka och resurssvaga länder.
3. Medlemskap i föreningen:
a. Medlemskap i föreningen är endast till för heltidsstuderande (gäller både

studenter och doktorander).
b. Föreningen ska vara öppen för alla studenter som är intresserade av att arbeta

för EWH:s mål. Medlemmar har rätt att rösta då de deltagit i minst två möten
de senaste tre terminerna.
c. Alla oberoende av ras, religion, etniskt ursprung, nationellt ursprung,

handikapp, kön eller sexuell läggning.
d. Varje medlem ska tillse att deras EWH avgift är betald så att de kan ta del av

alla fördelar det innebär.
4. Styrelse och ansvar:
a. Styrelsen för en EWH förening ska bestå av: ordförande, vice ordförande,

kassör, informationsansvarig och sekreterare.
b. Ansvar:
i.

Ordförande ska:
1. Leda alla möten.
2. Hålla i kontakten med EWH, universitetsadministrationen och

andra grupper.
ii.

Viceordförande ska:
1. Leda möten i ordförandes frånvaro.
2. Ta över ordförandes ansvar om han/hon inte kan utföra dem.

iii. Kassörens ska:
1. Upprätthålla dokument över föreningens finanser.

2. Göra föreningens alla inköp.
3. Leda ”fundraising”-kommittén, om en sådan finns.
4. Föra räkenskaper, göra insättningar till organisationen samt

hantera utgifter på ett sätt som godkänns av styrelsen i
EWH Lund samt TLTH.
iv. Informationsansvarig ska:
1. Se till att information rörande föreningen kommer ut till berörd
grupp.
2. Se till att nästa mötes dagordning kommer ut till berörda i god tid.
v. Sekreteraren ska:
1. Föra anteckningar under möten och sedan se till att dessa kan tas del
av vid senare möten.
2. Föra ett medlemsregister.
c. Val av styrelse:
i.

Ska hållas under det första mötet i mars.

ii. Nya styrelsemedlemmar, valda genom majoritet, ska tillträda efter

vårterminens slut.
iii. Mandatperioden sträcker sig sedan över sommaren samt följande höst-

och vårtermin.
d. Ingen styrelsemedlem ska inneha samma mandat under mer än fyra

efterföljande terminer.
5. Fakultetsrådgivare
a.

Föreningen ska ha en fakultetsrådgivare som har kvar sin post så länge som
förhållandet mellan fakultetsrådgivare och föreningen är fördelaktigt för båda
parter.

6. Möten:
a.

Datum och tider diskuteras och bestäms preliminärt i terminens början.

b.

Datum och tid för möten av större vikt ska vara beslutat minst en månad
innan.

c.

Under mötet ska nästa mötes dagordning bestämmas.

7. Ändringar:
a.

Två tredjedelar av röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet
måste stå bakom beslutet för att ändra dessa stadgar.

b. Vid mötet måste minst sex personer närvara.
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Motion angående införande av arbetsgrupp
för den internationella mottagningen
Arbetsgruppen för introduktionen av internationella studenter
vårterminen 2014
2014-05-05
I januari anordnades för första gången i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas historia en introduktion för de internationella studenter som
anlände till vårterminen. Detta var mycket uppskattat och hjälpte studenterna att komma in på kåren och sektionerna. Kåren fick många nya medlemmar
och funktionärer, och dess synlighet ökade också något på sektionerna.
Vi anser att introduktionen gynnade både Kåren och Studenterna, och därför borde genomföras som ett årligt event. För att det ska vara möjligt föreslår
vi införandet av en ny post, Head of International Introduction.
Denna post bör rapportera till VKOi, för att kontakten med de internationella organen vid Lunds Universitet är avgörande, samt att det enbart berör
internationella studenter.
Introduktionen bör ligga under UtbildningsUtskottet, eftersom det är där
den internationella verksamheten ligger.
Posten bör tillsättas på Valfullmäktige, men då det redan har passerat i år
föreslås att styrelsen tillsätter HIntInt för vårterminsintroduktionen 2015.
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Därför yrkar vi på
- att i reglementet §4.2.1 Valfullmäktige lägga till posten
Head of International Introduction
- att i reglementet §6.5 Vice Kårordförande för internationella frågor lägga till
Det åligger Vice Kårordförande för internationella frågor
att vara Head of International Introduction behjälplig i dennes arbete.
- att i reglementet §7.9.2 Utbildningsutskottet, arbetsgrupper lägga till
§7.9.2.6 Arbetsgruppen för den internationella mottagningen
Alternativ titulering VT-nollningsgruppen eller HIntInt-gruppen
Arbetsgruppen rapporterar till VKOi. Arbetsgruppen leds av HIntInt.
Det åligger arbetsgruppen att genomföra en mottagning för inresande
internationella studenter vid vårterminens början. Mottagningen ska vara en introduktion till studentlivet och studier i Sverige.
- att i reglementet §7.9.4 Utbildningsutskottet, poster lägga till
§7.9.4.8 Head of International Introduction
Alternativ titulering HIntInt eller IntePhøs.
Head of International Introduction leder och fördelar arbetet i Arbetsgruppen för den internationella mottagningen. Det är även Head of International Introductions uppgift att utse arbetsgruppens övriga ledamöter.
Det åligger Head of International Introduction
att utse Arbetsgruppen för den internationella mottagningens övriga ledamöter.
att sammankalla Arbetsgruppen för den internationella mottagningen.
att leda och fördela arbetet i Arbetsgruppen för den internationella mottagningen.
- att ålägga styrelsen att tillsätta posten Head of International Introduction
för nuvarande mandatperiod.
Arbetsgruppen för introduktionen av internationella studenter, vårterminen 2014

David Gustavsson

Filippa de Laval
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Nistiman Yilmaz
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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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