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Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2014-02-11 till 2014-03-03

Strategiskt arbete för kårens fortsatta awesomeliciousness1
Kårstyrelsen har identifierat en del brister i kåren och tagit fram en strategisk plan för hur dessa ska
åtgärdas. Specifikt har styrelsen identifierat att kåren har en oklar organisation, med brister i
internkommunikation och otydlig ansvarsfördelning i många frågor. Vi har höga trösklar för
utomstående att engagera sig, och är därmed en överlag ganska oattraktiv organisation att engagera sig i.
För att reda ut dessa problem har styrelsen tagit fram de specifika områden som vi vill prioritera att
genomföra: vi vill ha en tydlig och transparent organisation med ett enkelt arbetssätt som är attraktiv för
engagemang. Styrelsen har redan nu vidtagit åtgärder för att uppfylla dessa mål, en del av detta är lyft till
detta fullmäktigemöte, och kommer också låta denna strategi genomsyra all vår fortsatta verksamhet.

Organisationsöversyn
Styrelsen har sedan föregående verksamhetsår haft en arbetsgrupp med uppgift att se över
organisationen (vilket av en händelse ligger i linje med ovan nämnda strategi) och denna grupp har nu
gjort klart fas två av sitt arbete. Den motion om återinförandet av en expeditionskanslist som ligger har
mynnat ur denna grupp. Arbetet kommer också fortsätta.

Värdegrundsarbete
Kåren har i dagslägget inget värdegrundsdokument, vilket styrelsen nu har börjat jobba på att åtgärda.
Styftet med ett värdegrundsdokument är att ha tydliga nedskrivna värderingar som allt vårt övriga
politiska tyckande kan vila på.

Nytt åsiktsprogram
Kårens Studiesociala och utbildningspolitiska program (SOUP♥) är idag en enda soppa. VKOu och
Styrelsen har nu börjat jobba med att ta fram ett klarare åsiktprogram som faktiskt ska kunna fungera
som ett arbetsdokument.

I tjänsten, dag som ovan,

CHRSTOFFER CRONSTRÖM
Styrelsens ordförande

1

Uttrycket awesomelicious användes av Björn tre gånger under gårdagens styrelsemöte.

Fullmäktigehandling
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Information om arbetsgrupp för rambudget 14/15
Det åligger varje styrelse att lägga en budgetproposition till Fullmäktige för nästkommande
verksamhetsår. Kårstyrelsen har med anledning av detta tillsatt en arbtetsgrupp under ledning av
generalsekreterare Gabriel Persson att ta fram ett förslag på rambudget för verksamhetsåret 14/15.
Gabriel har uttryckt en önskan att ha två eller tre personer från fullmäktige med i denna arbetsgrupp för
att få en tydligare demokratisk förankring. Därför undrar styrelsen om det finns några frivilliga att sitta
med i arbetsgruppen för rambudget 14/15.

I tjänsten, dag som ovan,

CHRSTOFFER CRONSTRÖM
Styrelsens ordförande

Fullmäktigehandling
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Ny praxis kring handlingsstopp
I stadgarna återfinns följande tidsgränser:

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

1. Kallelse senast 13 läsdagar innan möte,
2. Motionsstopp precis 12 läsdagar innan möte,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Handlingar och föredragningslista senast sju kalenderdagar och fyra läsdagar innan möte.

I princip behöver inte alla handlingar komma in 13 läsdagar i förväg eftersom alla handlingar inte
behöver tas upp på styrelsemöte först. Jag anser att detta lätt skapar problem då det öppnar för godtycke i hanteringen av sena handlingar. Jag kommer därför i fortsättningen att hantera handlingar på
följande sätt:

1. Precis 13 läsdagar innan möte är deadline för ärenden som är förslag till beslut. Detta för att
styrelsen ska hinna kalla till möte och besluta om motionssvar,
2. Cirka 2 läsdagar innan handlingsdatum är deadline för övriga ärenden som inte behöver komma upp på styrelsemöte (valärenden, meddelanden diskussionspunkter, stadfästande av stadgar och beslut, etc.) Exakt datum meddelas i kallelse.

Om du är osäker på om ditt förslag behöver tas upp till styrelsen, eller om du har andra frågor, kontakta alltid talman@tlth.se.
I tjänsten,

Johan Förberg
Talman

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
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Generellt
Jag har personligen upplevt att det har fungerat väldigt bra för att vara en ny post. Uppenbarligen
är samarbetet med Pedellen, KHS och HUT inte helt finslipat och det har förbättrats under året.
Jag tycker att jag har utfört mer eller mindre det jag ville att posten skulle göra, och formulering är
på ett sådant sätt så att det lämnar utrymme för nästa att forma den efter sina tankar och
önskemål.

Arbetet med Pedellen
Jag har lyckats avlasta Pedellen en del, även om det självklart finns mycket kvar att avlasta, och
bara det känns mycket bra. Jag har tagit över en del uppgifter som jag själv gjorde som Pedell
förra året, och Alexandra har sagt att hon tycker det har varit bra när jag har avlastat henne.
Kommunikationen mellan oss har inte alltid varit optimal, inte så att dubbelarbete har gjorts men
mer att Alexandra har gjort saker som jag kunde ha gjort, detta är något vi har diskuterat och jag
ska ta mer ansvar för detta. Detta har ju såklart inte något direkt med posten som sådan att göra
utan måste lösas mellan varje KHS förvaltare och Pedell för varje år.

Arbetet med KHS
Detta arbete har i stort gått bra, dock har alla inte varit helt med på vem jag är och vad jag gör
men detta har vi redan kommit på en lösning på. Det har också varit lite oklart hur mycket beslut
jag kan ta utan att konsultera resten av KHS men detta har också diskuteras och lösts.

Arbetet med HUT
Så fort jag har varit delaktig i HUT har jag pysslat med KHSgrejer och det har fungerat bra. Jag
har som person redan funnit en plats i gruppen så har inte haft några problem där, och det gäller
att om nästa person kommer från KHS och inte är så bekant med HUT ska personen fort känna
sig bekväm med att delta.
Jag har själv inte heller haft något problem med att syssla ideellt med KHS som annars är ett
betalt jobb. Jag ser min post som likadan som Rulleförman eller Superintendent eller liknande.

Slutsatser
Mycket bra post, ha kvar den! Varför?
1. Posten avlastar Pedellen
2. KHS är en seriös och viktig del av Kårens uthyrningsverksamhet och det är viktigt att den
tas om hand
3. Har fått positivt gehör från alla som jag har jobbat med

/ Ylva Teleman, Kårhusservice Förvaltare
(Talmans anm.)
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Meddelande: Revidering av det
Studiesociala- och Utbildningspolitiska
programmet
Studiesociala och Utbildningspolitiska programmet
Det Studiesociala- och Utbildningspolitiska programmet (SOUP) är Teknologkåren vid
LTHs (TLTH) åsiktsprogram. Åsiktsprogrammet behandlar åsikter om det
utbildningspolitiska, studiesociala och internationella arbete som TLTH bedriver.
Arbetet kommer genomföras av en arbetsgrupp ledd av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor.

Process
Arbetet med SOUP:en består av två delar. Den första delen är revidering av dokumentet och
den andra delen tillgänglighet av dokumentet.
Revidering
För att kunna vara det levande dokument SOUP:en borde vara måste det revideras konstant.
Nu har det gått 3 år sen de senast uppdaterades. Vilket gör att åsikterna till stor del är
utdaterade.
För att kunna revidera dokumentet ordentligt behöver TLTH samla sina åsikter. För att bäst
samla in åsikterna har vi valt att tillfråga de grupper som konstant jobbar med
påverkansarbete.
För att samla det generella perspektivet har vi valt att skicka en fråga till alla TLTHs
medlemmar.
Tillgänglighet
Arbetet med tillgänglighet kommer att bedrivas parallellt med remissutskicket. Arbetet består
i att ta fram ett dokument som går att använd av TLTHs funktionärer. Det skall vara
lättöverskådligt och tillgängligt. Det skall gå att använda i sitt påverkansarbete.

Förenklad tidsplan
2014 mars – Skicka ut remiss
2014 april – Sammanställ material
2014 april slutet – Inlämning av förslag till fullmäktige(sen handling).
2014 maj Antas av fullmäktige på FM5
Meddelande: Revidering av det Studiesocialaoch Utbildningspolitiska programmet
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Meddelande: Revidering av det Studiesocial och
Utbildningspolitiska programmet

Kårhuset Lund, 5 mars 2014
Daniel Lundell, Vice Kårordförande
2013/14

Remissinstanser
Följande instanser kommer att användas för remissutskick:
Ledningsgruppen för Utbildning(LeG)
Arbetsgruppen för likabehandling(LiBe)
Gemensamma Studierådet(SRKår)
Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet(SRInt)
Strategigruppen
Skyddsombudskollegiet(SkX)
Studierådskollegiet(SRX)
Utbildningsnämndskollegiet(UNX)
Världsmästarkollegiet(VMX)

Vad kan Fullmäktige göra?
För att underlätta för arbetsgruppen och för att förankra förslaget behöver vi hjälp av
fullmäktige. Det behövs minst två ledamöter från fullmäktige som aktivt kan delta i arbetet
med SOUP:en. Det kommer att underlätta att ha fullmäktige med i arbetsgruppen när
förslaget sedan skall förankras och klubbas i fullmäktige.
I tjänsten,

DANIEL LUNDELL,
Vice Kårordförande 2013/14

Meddelande: Revidering av det Studiesocialaoch Utbildningspolitiska programmet
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förvaltare fungerat
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Redovisa styrelsens arbetsgrupper
Utreda frågan om internhyra
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tel:
046–540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

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

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

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

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

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

FM2, bilaga D
Stadfästning av LSE stadgar
Se appendix
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Motion angående: Medlemsavgift för
internationella studenter
Bakgrund
Kåren har under en längre tid haft svårt att få internationella studenter att bli medlemmar i
kåren. Detta försvårar det internationella arbetet som kåren bedriver och vi går miste om det
engagemang och erfarenheter som de internationella studenterna kan bidra med.
Vi har extra svårt att få med just mastersstudenter, som kommer att vara här under 2 år, och
det är de som kan bidra till att utvärdera mastersprogram, vilket i dagsläget är ett
problemområde. Det är viktigt att det görs från kåren då det inte finns något annat utrymme
för studenter att påverka mastersutbildningarna.
De internationella studenterna är här under kortare tid än våra programstudenter och får
betala samma medlemsavgift, och de internationella studenterna är oftast i en ekonomisk
utsatt situation när det kommer hit. Detta i samband med att det kan vara svårt att förstå vad
de kan få ut av medlemskapet leder till att få väljer att gå med. Detta är synd då vi vill att alla
vara del av kåren.
Uppskattningsvis har vi cirka 300 internationella studenter som är medlemmar, med tanke på
att det kommer ca 800 per år så är detta ingen bra siffra, och antalet mastersstudenter av
dessa är endast en bråkdel

Förslag
Vi hoppas genom att ge rabatterade priser till alla internationella studenter, samt att VKOi
informerar om vad man kan få ut av kåren till de internationella studenterna, uppnå ett högre
anslutningsantal. Då kommer fler att ta del av kårens verksamhet, samt bidra med sitt
engagemang och sina erfarenheter. Detta kommer att bidra till en mer utvecklande miljö på
kåren.
Jag yrkar därför på
att

Att fullmäktige beslutar att sätta medlemsavgiften för internationella studenter till
100kr.

I tjänsten,

RICKARD MÖLLER,
Vice Kårordförande med ansvar för Internationella frågor
Motion angående:
Medlemsavgift för internationella studenter
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Motionssvar: Medlemsavgift
internationella studenter
Styrelsen anser att det här är något som är värt att testa men att man bör utreda ifall
ändringen av medlemsavgiften löser problemet som beskrivs i motionen.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

att

uppdra åt VKOi att på ett fullmäktigemöte under hösten efter nollningens slut
redovisa medlemsanslutningen för internationella studenter samt att ta fram
statistik från tidigare terminer.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Motionssvar
angående
internationella studenter

Medlemsavgift
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EXPEdition
tel:
046–540 89 20
Fax:
046–14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se
Öppettider:
Läsdagar 11.00–14.15
Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund
Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
Bg.:
985–3490
orgnr.: 945000-0246

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FM2, bilaga E
Verksamhetsberättelse
Se appendix
FM2, bilagor G och F
Årsredovisning
Ekonomisk rapport
Handlingarna finns hos
Generalsekreteraren
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Revisors PM – TLTH verksamhetsåret 12/13
Syftet med detta PM är att meddela Fullmäktige om resultatet av den granskning som jag i egenskap av revisor
genomfört av organisationen under verksamhetsåret 12/13. Ni finner min postbeskrivning nedan.
”Revisor skall fortlöpande granska Kårens räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Revisionsberättelse
skall innehålla revision av Kårens myndigheters beslut och verksamhet, av verksamhetsberättelse samt av
bokslut för sistflutna verksamhetsår.
Revisorerna skall till höstfullmäktige lämna revisionsberättelse för sistflutna verksamhetsår samt förslag
till beslut om ansvarsfrihet för kårstyrelsen, Pålsjö Ängsblads redaktör och funktionärerna. Revisorerna
skall senast den 1 april till kårstyrelsen och Fullmäktige överlämna uppföljning av hur kårstyrelsens arbete
med innevarande verksamhetsårs verksamhetsplan fallit ut.”
-

TLTH:s Reglemente sida 27

Jag tillsattes sent, vilket gjort att jag inne kunnat genomföra en löpande granskning av TLTH:s förvaltning och
verksamhet under hösten. Under våren överlämnade jag en halvårsrapport till styrelsen över vad jag funnit i
min granskning, och jag har även blivit kontaktad av styrelsen för att diskutera specifika ärenden.
Revisionsberättelsen har inte varit klar till höstfullmäktige, vilket beror på att bokslut och
verksamhetsberättelse heller inte varit klara. Eftersom det inte funnits någon konkretiserad verksamhetsplan
på plats förrän januari 2013 har det inte heller funnits någon uppföljning att överlämna till Fullmäktige. Jag
borde dock ha meddelat varför jag inte kunde lämna in någon sådan uppföljning.

Styrelsemöten
Omkring styrelsemöten så är handlingarna utförliga, och verkar komma ut i god tid. Mängden styrelsemöten
ser bra ut och protokollen är välskrivna. Något annat som sköts är att när man beslutar om pengar för ett
ändamål står det konsekvent var dessa ska tas från. Allt som allt verkar arbetet kring styrelsemötena skötas på
ett föredömligt sätt.
De saker jag har att anmärka på är:
l

Inga styrelsehandlingar eller styrelseprotokoll ligger uppe på hemsidan för verksamhetsåret 12/13.

l

Beslutsuppföljningen sköttes inte under en stor del av hösten, men återupptogs under våren.

Dessa anmärkningar kan anses vara marginella.

Avtal
Jag har inte funnit något att anmärka på angående de avtal som tecknats under året.

Budget
Konkretiseringen skedde i god tid, och återkommande uppföljning har skett till såväl Styrelse som
Fullmäktige.
Jag har inte funnit något att anmärka på.
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Verksamhetsplan
Det är min bedömning att arbetet med TLTH:s verksamhetsplan varit undermåligt under året. Det jag har att
anmärka på är:
l

Att en konkretiserad verksamhetsplan inte antas förrän i januari begränsar kraftigt den tid man
kunnat arbeta med den.

l

Ingen uppföljning eller slutrapport till Styrelsen finns dokumenterad i Kårens handlingar, och det
verkar inte som den har genomförts.

l

Ingen uppföljning eller slutrapport till Fullmäktige finns dokumenterad i Kårens handlingar, och det
verkar inte som den har genomförts.

l

Strukturen på verksamhetsplanen lämnar mer att önska, då kopplingen till TLTHs Mål- och Visionsdokument är otydlig.

l

Det saknas strukturer för att fortsätta projekt som inte genomförts under året.

Strukturen på verksamhetsplanen har förändrats under de senaste åren, och det är min bedömning att det
blivit till det sämre. Det verkar råda osäkerhet kring hur man ska arbeta med och följa upp kring den.
Vidare innehåller verksamhetsplanen en stor mängd mål och delmål, och det är sannolikt att en stor mängd av
dem inte kunnat genomföras under året. Detta i kombination med den obefintliga uppföljningen gör att
Fullmäktiges förmåga att styra Kårens strategiska fokusområden varit kraftigt begränsad.
Det är min bedömning att hanteringen av verksamhetsplanen varit så undermålig att den i princip inte fyllt
någon funktion. Det är viktigt att de brister som finns på detta område åtgärdas.

Verksamhetsberättelse
Jag har läst igenom ett sent utkast till verksamhetsberättelse, men har fått veta att endast korrekturläsningen
återstår.
Innehållet i verksamhetsberättelsen är gediget och sammanfattar väl Kårens verksamhet. Där ges också
utrymme för funktionärer att skriva sina egna versioner av det gångna året, och man bjuds som läsare på
många intressanta synpunkter. T.ex. Carl Aspernäs tar upp sina tankar om valberedningens arbete under
”Valberedningen HT12”.
Jag hoppas att verksamhetsberättelsen används i organisationen, eftersom det är en värdefull källa till kunskap
och historia för TLTH.
Om man utgår från att verksamhetsberättelsen genomgår korrekturläsning så har jag har inte funnit något att
anmärka på.

Placeringar
Det uppdagades under året att en viss del av Kårens placeringar inte var i linje med följande lydelse i
Placeringspolicyn.
”Teknologkåren vid LTH skall inte placera i företag där en betydande del av omsättningen härrör från
produktion och försäljning av vapen och krigsmaterial, produktion och försäljning av tobak samt
kommersiell spelverksamhet eller pornografi.”
-

TLTHs Placeringspolicy sida 3

Enligt min bedömning har Styrelsen tagit tag i situationen och föreslagit en ändring av vad de uppfattat som
en orimligt strikt formulering. Eftersom Fullmäktige godtagit denna ändring ser jag inget problem med
situationen, utan tycker den har hanterats väl.
Jag har inte funnit något att anmärka på.
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Oberoende gentemot Fakultet och Universitet
Den avslutande punkten jag tänker ta upp handlar om hur Teknologkåren finansierar sin verksamhet med
ekonomiska medel från fakultet och universitet, och den potentiella risk som finns att sätta sig i en
beroendeställning.
TLTH tilldelas pengar från såväl staten, LU och LTH (även om vissa av dessa är i formen av avtal) och den
totala summan uppgår till över 2 miljoner kronor årligen. Utöver det finns det flera samarbeten mellan Kåren
och LU/LTH som är delvis ekonomiska till naturen, t.ex. hyresavtal.
Eftersom TLTHs primära syfte är att bedriva studiebevakning och studentfacklig verksamhet så kan det finnas
situationer där denna beroendeställning kan komma att påverka Kårens förmåga till att bedriva sin
kärnverksamhet. Det bör finnas ett stöd inom organisationen för hur enskilda funktionärer ska agera när detta
används som påtryckning.
Denna uppmaning ska inte ses som en anmärkning om brister, utan snarare som en rekommendation för att
undvika framtida problem.

Sammanfattning
Sammantaget ser det ut som att Teknologkåren är i gott skick och organisationen sköts väl. Det finns områden
där insatser borde göras, främst vad gäller verksamhetsplanen, men dessa är undantagsfall. Inga av de
anmärkningar jag har är så allvarliga att jag anser att man inte ska ge ansvarsfrihet.

Med dessa ord yrkar jag enligt revisionsberättelsen.

Med vänliga hälsningar

Christian Nilsson, Revisor TLTH 2012/2013

Revisors PM
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Proposition: Kanslist
Bakgrund
Styrelsen har genom ena av sina arbetsgrupper genomfört en tidsdisponeringsundersökning
med efterföljande intervjuer med syftet att utreda heltidarnas arbetssituation. Under den här
undersökningen så uppmärksammades problematiken kring att heltidarna idag turas om att
sitta i expen och att detta tar tid ifrån deras mer postspecifika arbetsuppgifter. Arbetet i
expen är inte heller effektivt då det tar tid för att sätta sig in i arbetet och detta resulterar till
att generalsekreteren hela tiden får väldigt många frågor angående arbetet i expen och att
detta tar tid från generalsekreteraren som hade kunnat läggas på annat.
Vidare i den här utredningen så hämtades underlag in från före detta pedeller och
generalsekreterare angående hur en kanslist hade kunnat sköta delar av deras administrativa
arbete. Detta då undersökningen visat att dessa två poster är tungt belastade idag. Reaktionen
från företrädare var att de ställde sig väldigt positiva till att anställa en kanslist.
Pedell
Pedellen har idag väldigt mycket löpande arbete rörande bokningar och kontraktskrivning
som en kanslist hade kunnat sköta istället. Saker som hade kunnat prioriteras mer istället är
kårhusservice, utskottsverksamhet samt underhåll och utveckling av befintliga inventarier
och lokaler. Möjligheten för pedellen att driva egna projekt hade även blivit större i och med
den avlastning som en kanslist hade kunnat erbjuda. Resultatet av det här skulle kunna bli en
bättre uthyrningsupplevelse för våra gäster, mer kontinuitet i arbetet samt att
arbetssituationen för pedellen förbättras.
Nuvarande och tidigare pedeller har uppskattat att de lagt cirka 2-3/ dag på rent rutinarbete.
Detta resulterar i 10-15 timmar i veckan som hade kunnat användas till prioritering av
uppgifterna nämna ovan. Förutom tidsaspekten så borde man även ta hänsyn till stressnivån
för pedellen som hade kunnat minska då man inte behöver ha lika många bollar i luften
vilket kan göra det resterande arbetet mycket effektivare.
Generalsekreterare
Generalsekreteraren är i dagens läge den som har hand om expen samt medlemsregistret.
Detta är uppgifter som med fördel hade kunnat läggas på en kanslist. I så fall hade
generalsekreteraren kunnat fokusera med på det ekonomiska arbetet i form av bland annat
avstämningar och uppföljningar. Även generalsekreteraren hade fått större möjligheter att
driva egna projekt.
Särskilt under nollningsperioden skulle en kanslist kunna avlasta generalsekreteraren då det
under den här perioden ofta är så att generalsekreteraren lägger i princip en heltidstjänst på
hantering av medlemssystemet. Under resten av året så är det inte lika mycket tid men hade
fortfarande gjort en betydande skillnad för generalsekreterarens arbete.
Förra kanslisten
Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Christian Nilsson som var kårordförande 09/10
när den förra kanslisten gick i pension. Det fanns flera faktorer till varför de inte anställde en
ny direkt så som att man under den våren inte hade tid att påbörja en ny rekrytering samt att
man visste att kårobligatoriet skulle falla under sommaren och man kunde inte helt förutsäga
Proposition: Kanslist

1 (3 )

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Kanslist

Kårhuset Lund, 5 mars 2014
Sara Gunnarsson, Styrelseledamot

hur det här skulle påverka kårens ekonomi. I vilket fall så var lösningen med att heltidarna
skulle bemanna expen endast menat som en temporär lösning.
Den tidigare kanslisten var anställd som 50% kanslist och 50% ekonomiansvarig. De 50%
för kanslisttjänsten kostade cirka 200 000 kronor om året.
Kårens ekonomiska situation
Kårens resultat under de senaste åren har varit enligt följande (före bokslutsdispositioner)
12/13 +424 617,20 kronor
11/12 +995 012,72 kronor
10/11 +3 037 948,70 kronor (uppskrivning av KFS 2 miljoner kronor)
09/10 +452 092,34 kronor
08/09 -4,586 755,95 kronor (nedskrivning av KFS 4,9 miljoner kronor)
Analysen av detta är att vi tror att kåren har kapacitet för att täcka de kostnader en kanslist
skulle innebära.
Arbetsuppgifter
Med ovanstående underlag så hade rimligtvis tänkbara arbetsuppgifter för en kanslist bland
annat kunnat vara att bemanna expen, svara på mail och telefonsamtal till expen, avlasta
pedellen i form av att administrera bokningar och sköta kontraktskrivning samt avlasta
generalsekreteraren genom att ta hand om medlemssystemet och administration kring
expeditionen.
Andra vinster med att anställa en kanslist är att kåren kan öka servicen, kontinuiteten och
effektiviteten i arbetet samt att heltidarna kan ägna sin tid åt att jobba med mer postspecifika
arbetsuppgifter istället för att bemanna expen. Kanslisten kommer att bli van vid
standardiserade frågor och medlemmar kan förhoppningsvis få svar snabbare. Bemötandet i
expen kan förhoppningsvis bli bättre då man möts av en person som är anställd för att ha
hand om expen och som har bra koll på vanligt förekommande frågor. Det är svårt för en
heltidare att få samma koll då man inte sitter i expen lika ofta och därför avbryts ofta
generalsekreteraren i sitt arbete för att svara på dessa frågor.
Rekrytering
Arbetsgruppen har även varit i kontakt med LUS för att få information angående hur de
rekryterade sitt studentombud. De använde sig av konsulter och det kostade 30 000 kronor
exklusive moms. Rekryteringen tog en månad och de är mycket nöjda med processen och
resultatet. Arbetsgruppen ser detta som ett möjligt tillvägagångssätt men kommer att kolla
upp andra möjligheter samt höra sig för med Martin Appelgren, tidigare kårordförande, som
har erfarenhet av den här sortens rekrytering på kåren.

Proposition: Kanslist

2 (3 )

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Kanslist

Kårhuset Lund, 5 mars 2014
Sara Gunnarsson, Styrelseledamot

Förslag
Styrelsen vill i och med den här propositionen få ett inriktningsbeslut från Fullmäktige att
påbörja rekryteringen av en kanslist samt göra Fullmäktige uppmärksamma på att detta
beslut i så fall kommer innebära att upp till 250 000 kronor kommer att behöva avsättas i
nästa rambudget till nästa verksamhetsår för att finansiera detta.
Styrelsen yrkar därför på
att

uppdra åt styrelsen att påbörja rekrytering av en kanslist.

att

belasta ADM03 med upp till 50 000 kronor för eventuella kostnader kring
rekrytering.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot
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Proposition: Kamerautrustning
Styrelsen har fått in en motion angående att avsätta pengar från Styrelsen disponibelt för
inköp av kamerautrustning till Kåren. Styrelsen var positiv till motionen men föreslår att
pengarna istället ska tas från prylfonden vilket gör det till en fullmäktigefråga.
Anledningen till att kåren borde göra det här inköpet är för att vi i dagsläget inte har någon
egen kamera vilket försvårar dokumentationen av våra arrangemang. Det ställer även krav på
att kårfotograferna äger en egen kamera för att ens kunna bli kårfotograf. Vidare så är det
ofta man skulle behöva en kamera i det dagliga arbetet på kåren.
Informationsansvarig Maria Persson och informationsansvarig emeritus Johan Förberg har
utrett vad som bör ingå i fotoutrustningen och vad det här skulle kosta och styrelsen anser
att deras resultat är rimligt.
Styrelsen yrkar därför på
att

belasta resultatet för INF01 med upp till 12 000 kronor för inköp av
fotoutrustning.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Proposition:
Förhandlingsmandat
civilingenjörsringen

kring
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I höstas så gjordes en omvändning i Kårstyrelsens organisation. Kårordförande blev inte
längre ansvarig för styrelsens arbete. Istället så införde man att man ska ha en
mötesordförande som inte är kårordförande. Tanken till detta är god då det är ovist att låta
Kårordförande sitta på dubbla stolar i form av att vara den verkställande ledamoten i form
av ledare av heltidarna och ledare av det kontrollerande/implementerande/verkställande
organet(styrelsen).
Problemet som dock inte har tagits itu med i den nya strukturen är ansvaret för ledandet,
samordnandet och uppföljandet av styrelsens arbete. Eftersom att ingen har i uppdrag att
leda styrelsens arbete så är det lätt hänt att saker och ting faller mellan stolarna.

Denna proposition syftar till att en separat post, Styrelseordförande, instiftas som har i
uppdrag att leda styrelsens arbete.

Arbetssättet i styrelsen har under året tenderat att vara mindre samordnat än vad som skulle
vara önskvärt. Problemet som ofta uppstår är vem som har ansvar för att följa upp de beslut
som tagits och som samordnar styrelsen. Framför allt de mindre besluten som inte har plats
på den formella beslutsuppföljningen. Man ska aldrig försumma det egna ansvaret men det
är lite för mycket att man måste lyfta frågor själv i en utsträckning som inte är fördelaktig.
Som arbetsledare för styrelsen så innehar man en ansvarspost av den digniteten att den är
intressant för fullmäktige. Det är således i fullmäktiges intressesfär att välja denna person
separat av fullmäktige. Att en post av den magnituden väljs internt ger ej den önskade
effekten.
Vidare, som arbetsledare så har man en person som är ansvarig för den gruppsammansvetsning som behövs för att få en styrelse som kan samarbeta väl. Fortsättningsvis så får
styrelsen även en uttalad kontaktperson vilket är uppskattat för diverse frågor.
Ett argument för nuvarande strukturen är den personliga utvecklingen. Den personliga
utvecklingen i form av att det är utvecklande att leda styrelsens arbete temporärt under den
tiden rotationen bjuder. Detta ger dock ingen kontinuitet och det finns bättre forum för
personlig mötes- och ledarutveckling. Den personliga utvecklingen kan erhållas i form av att
leda arbetsgrupper och dylikt arbete. Det går med fog att säga att kontinuitets- och
samordningsvinsterna är större än förlusterna av personlig utveckling.
Vidare har det lyfts att styrelsen sätter arbetssättet. Är det ansvarsfullt då av styrelsen att
föregå med exemplet att arbeta ostrukturerat utan ordentlig uppföljning. Det är snarare
tvärtom.
Att varje styrelse ska kunna sätta sin egen struktur är självklart och det kommer finnas
utrymme för det. Dock så bör styrelsen ha en ansvarig. Detta för att någon ska ha rätten att
Proposition angående styrelseordförande
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Proposition angående styrelseordförande

Kårhuset Lund, 5 mars 2014
Kårstyrelsen

tala å styrelsens vägnar och för att se till att styrelsens arbete flyter på så effektivt som
möjligt. Detta kommer underlätta mångas arbete och kommer i slutändan att ge det
viktigaste - ökad studentnytta!

Förslaget är således
att i reglementet under 5 ändra formuleringen
Kårstyrelsen består av kårordförande, samt ytterligare sju ledamöter.
till
Kårstyrelsen består av kårordförande, samt ytterligare sju ledamöter varav en är
styrelseordförande.
att under 5 lägga till punkten Styrelseordförande med formuleringen
Samma ansvar som för en styrelseledamot. Utöver detta ska styrelseordföranden
leda och övervaka styrelsens arbete. Kårordförande får inte vara
styrelseordförande.
att i 4.2.1, första att-satsen, ändra
styrelseledamöter(7)
till
styrelseordförande(1)
styrelseledamöter(6)
samt att

uppdra till styrelsen 2014/2015 att utvärdera resultatet av ovan nämnda ändringar
till höstens sista FM-möte

För styrelsen,

FELIX MÖRÉE,
Styrelseledamot 13/14

Proposition angående styrelseordförande

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot 13/14
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Motion angående presidiet
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Omar Chaudhry, Sakrevisor 13/14

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 24 / 2  14
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Motion angående utvärdering av
presidiets konstellation
Bakgrund
Under de senaste åren har predisdiet utökats och konstellationen ändrats. Dessa ändringar
har ännu inte utvärderats av TLTH. För att arbetet ska fortskrida och kunna utvecklas bör
konsekvenserna av förändringarna i presidiet utvärderas. Förändringar som har skett är att
Näringslivsansvarig och Projektledare Arkad inte går på samtidigt utan på läsår respektive
kalenderår. Internationell sekreterare har blivit VKO med ansvar för internationella frågor.
Sedan har presidiet utökats med Informationsansvarig och Aktivitetssamordnare. Alla dessa
förändringar behöver utvärderas. Min rekommendation är att gruppen består utav gamla
presidialer (lämpligen någon som haft någon av ovan nämnda poster), styrelseledamöter och
fullmäktige ledamöter. Det skulle vara positivt om redovisningsdatum sattes till senare i vår
så att nästa verksamhetsår har information att arbeta utifrån.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

en arbetsgrupp inrättas vars uppgift är att utvärdera presidiets utökning och hur
arbetsuppgifter har påverkats samt om utökningen och förändringarna i
arbetsuppgifter samt mandatperioder har gett de förändringar som önskades.

att

redovisningsdatum sätts till FM4.

I tjänsten,

Omar Chaudhry,
Sakrevisor 13/14

Motion angående presidiet
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MOTIONSSVAR
Motion angående Presidiets konstellation
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Motionssvar: Presidiets konstellation
Styrelsen har en arbetsgrupp som arbetar med organisationsutveckling och anser att den här
frågan går in i arbetsgruppens syfte och att tillsätta ytterligare en arbetsgrupp skulle innebära
dubbelarbete. Därför vill styrelsen yrka på att Fullmäktige delegerar frågan till styrelsen att ta
tag i.
Styrelsen yrkar därför på
att

ändra första attsatsen till ”Sätta styrelsen som ansvarig för att utvärdera presidiets
utökning och hur arbetsuppgifter har påverkats samt om utökningen och
förändringarna i arbetsuppgifter samt mandatperioder har gett de förändringar
som önskades.”

att

bifalla den andra attsatsen i motionen.

Sakrevisor Omar jämkade sig med styrelsens yrkande under styrelsemötet.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Motionssvar angående Presidiets konstellation
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MOTIONSSVAR
Motion angående Arvodering av KO och GS
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Motionssvar: Motion angående Arvodering
av KO och GS
Styrelsen ställer sig positiva till motionen då det är viktigt att verksamhetsberättelse och
bokslut blir klart i tid. Det här har testats på andra högskolor och det blir tydligt när ens
mandatperiod är slut och när saker och ting ska vara färdiga. Det är även bra att det tas tag i
direkt när det fortfarande är färskt i minnet.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

Björn Hansson var inte delaktig i beslutet.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Motionssvar angående Arvodering av KO och
GS
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Motion angående Alkoholprojekt
Introduktion
I en färsk undersökning på ett representativt urval av svenska studenter beställd av IQ,
svarade över 80% att de ansåg att påståendet ”På många universitet/högskolor finns det
traditioner där alkohol är en viktig del?” Stämde bra. I samma undersökning svarade 56%
att de varit på en studentaktivitet där de tycker det konsumerats för mycket alkohol.

I samarbete med Sveriges förenade studentkårer SFS lanserar därför IQ-initiativet en
studentsatsning. Denna borde vi, som den framstående kår vi är, deltaga i. Det finns flera
goda skäl till detta:





Vi har i vår alkoholpolicy tagit ställning för att vi ska ”främja en sund inställning till
alkohol som minskar risken för sociala och medicinska skadeverkningar”
Vi har ett ansvar för att inkludera en så stor del av studentkroppen som möjligt, och
bör därför minimera eventuella exkluderande kulturer.
Genom att vara databaserad säkerställer projektet att vi satsar på rätt områden.
Genom sitt upplägg kommer satsningen också erbjuda värdefullt underlag för
organisationsutveckling.

Projektets upplägg
Projektet har fyra faser:
1. Nulägesanalys – En enkät skickas ut till våra medlemmar, där de ombeds svara på
frågor om deras alkoholvanor, upplevd alkoholkultur och så vidare. Detta åtföljs av
en kampanj Detta kommer göras sektionsvis.
2. Analys – Tillsammans med IQ analyserar vi svaren, och håller en workshop med
sexmästerier, pubmästerier och övriga berörda, såväl på kåren som på sektionerna.
3. Handlingsplan – Utifrån steg två utarbetar vi en handlingsplan, som sedan
implementeras över ett år.
4. Uppföljning – Ett år senare görs samma enkät igen.
IQ arbetar just nu med att ta fram en onlineenkät, som också ska hjälpa till att analysera
datan. Enkäten kommer vara nationell, för att kunna jämföras såväl mellan lärosäten som
över tid. Den vakne studenten inser lätt att den därmed kan bli ett verktyg för att
kontinuerligt arbeta med alkoholfrågor.
Föreslagen överenskommelse med IQ bifogas.

Resursbehov
Projektet är till sin natur gjort för att vara så resurssnåls som möjligt – det riktar sig inte bara
till krösuskårer med 10 heltidare, utan tanken är att alla sveriges studentkårer i ett senare
Motion angående Alkoholprojekt
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Kårhuset Lund, 27 februari 2014
Erik Molin, VKOs

Motion angående Alkoholprojekt

skede ska vara med. IQ bidrar både med en teknikplattform för att genomföra
datainsamlingen, och bidrar med kompetens för att utarbeta handlingsplanen. Allt detta
bekostas av IQ (som i sin tur finansieras av systembolaget). Vi kommer dock behöva ha en
del workshops och möten, samt behöva marknadsföra enkäten, för att få så många svar som
möjligt. Detta kan man exempelvis göra genom att lotta ut något bland de svarande,
exempelvis en surfplatta eller två.

Vidare kommer projektet kräva en del arbetstid. Lämpligen drivs projektet av VKOs och
Aktivitetssamordnare, i samarbete med sexkollegiet, och eventuella andra som ordnar fester
på kåren och sektionerna. Det är förstås viktigt att förankra arbetet hos sektionerna. Detta
görs lämpligen genom såväl sex- som ordförandekollegie.
Budgetförslag
Utlottning av mög

-4000 kr

Affischer och dylikt

-500 kr

Mötesfika, mat etc.

-2000 kr

Summa

-6500 kr

Förslag
Motiverat av ovan
att

Ålägga VKOs och Aktsam att genomföra projektet som beskrivits ovan

att
På något fiffigt sätt som GS kan få hitta på avsätta pengar till projektet, enligt
budget ovan.

I tjänsten,

ERIK MOLIN,
VKOs

Motion angående Alkoholprojekt
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Överenskommelse mellan XXX (XXX) & IQ, avseende deltagande i
IQs studentsatsning

Inledning
Unga vuxna konsumerar stora mängder alkohol och bland gruppen studenter utgör just
unga vuxna en mycket stor del. Det finns även en tradition och i många fall även en
kultur inom studentlivet och i ”kåraktiviteter” där alkoholen utgör en stor plats och som
även i vissa fall kan sägas stå i centrum för sociala sammanhang. Undersökningar bland
unga vuxna har visat att alkohol är en viktig del i sociala sammanhang. Och att det i
dessa tycks finnas en förväntan om att man bör dricka alkohol och att man kan uppleva
sig ifrågasatt om man inte gör det.
Ett ledord för vad som menas med en sund alkoholkultur är att den bör vara
inkluderande, dvs att alkoholen i sig inte verkar exkluderande för personer som inte
väljer att dricka alkohol, oavsett anledning. Med en sund alkoholkultur menas även att
den ska främja ett måttfullt drickande.

IQ och XXX har träffats och samtalet kring hur ett samarbete för att verka för en sund
alkoholkultur kan se ut. Denna överenskommelse är en sammanfattning av de samtalen
och har sammanställts av IQ.

Genom att XXX godkänner denna överenskommelse har XXX antagit överenskommelsen
och därmed gått med i IQs studentsatsning.
Syfte
Syftet med samarbetet är att verka för en sund och måttfull alkoholkultur inom XXX.
Mål
Målet med samarbetet är att det ska;
•
•
•
•

Öka kunskapen hos studenter kring alkoholens konsekvenser och hur man kan
förändra sina dryckesvanor.
Ge en samlad nulägesbild till XXX ledning om hur alkoholkulturen ser ut inom
XXX.
Åstadkomma och implementera handlingsplaner baserat på nuläget.
Öka kunskapen hos personer som arbetar konkret med pub- och
festverksamheten om hur man kan arbeta för att främja ett mer måttfullt
drickande, samt ge konkreta verktyg för att göra den studiesociala verksamheten
mer inkluderande.

Ansvar och ägande
Det är en gemensam satsning där bägge parter är involverade och där såväl resultat som
lärdomar som nås i satsningen är tillgängliga för bägge parter. För IQs del handlar det
bland annat om att kunna använda resultat som framkommer i enkätundersökningen i
rapporter tillsammans med annan statistik för att få en bred bild av alkohol inom
studentlivet.
1

Parterna åtar sig att avsätta tid för att möjliggöra samarbetet samt att genomföra sina
respektive åtagande enligt denna överenskommelse. De bägge parternas roller och
ansvar definieras tydligare i nästkommande avsnitt ”Samarbetets fyra delar”.

Parterna äger inte rätt att göra anspråk eller någon ersättning från motpart avseende
någon skada eller liknande som denna kan ha åsamkats för deltagande och-/eller
medverkan i satsningen utan vardera part ansvarar självt fullt ut för sådan om det skulle
inträffa.
Samarbetets fyra delar

1. XXX 2014
Inventering – som syftar till att ge en nulägesbeskrivning av hur det ser ut.
Exempelvis hur studenter upplever alkoholkulturen inom XXX och lärosätet.
Detta kommer att ske genom en enkätundersökning, som skickas ut via e-post till
XXX medlemmar samt via observationer i exempelvis studentpubar. IQ ansvarar
för att tillhandahålla webbverktyget som ska användas i samband med
inventeringen. IQ ansvarar även för att ta fram kommunikationslösningar för att
marknadsföra denna. XXX ansvarar för att marknadsföra enkäten, via exempelvis
sin Facebooksida eller på det sätt som parterna kommer överens om. XXX
ansvarar även för att ta fram e-postadresser i ett exel-format för att kunna
användas för utskick av enkäten (själva utskicket hanteras av systemet).
2. XXX 2014
IQ och XXX samt i den mån de vill delta, (fakultetsföreningar, andra?), genomför
en workshop. Syftet med workshopen är att gå igenom nuläget utifrån
inventeringen samt därefter identifiera strategiska områden att kunna satsa på
för att verka för en smart/sund alkoholkultur. Workshopen ska även sätta upp
konkreta och mätbara mål för vad man vill uppnå och en strategi och aktiviteter
för att nå dit. IQ ansvarar för att ta fram en struktur för workshopen och XXX
ansvarar för att avsätta tid för kårledning att delta i den samt medverkan i
planering inför den.

3. XXX 2014
Implementering av strategin och genomförande av aktiviteter baserat på vad
man kom fram till under workshopen i maj. Det kan bland annat handla om
kommunikation i samband med mottagningsverksamhet, i andra kanaler, samt
workshops med fest- och pubansvariga, kommunikation kopplat till
pubverksamhet mm. IQ ansvarar för att ta fram kommunikationslösningar. XXX
ansvarar för att implementera dem i de forum som bestäms vara aktuella.

4. XXX 2015
Årsuppföljning. Efter ett år genomförs en ny inventering för att följa upp om de
mål som bestämdes, i samband med workshopen, nåddes. I samband med dessa
bestäms och formas även verksamheten inför kommande år.

2

Projektgrupp
Följande personer ingår i projektgrupp för genomförande. Fler personer kan komma att
ingå i denna.
XXX
XXX
Cecilia von Schedvin (IQ)
Anna Carlson Sigstedt (IQ)

Avtalstid
Satsningen startar från och med att denna överenskommelse godkänns av XXX och löper
tillsvidare.
Uppsägning
Parterna har rätt att omedelbart avsluta samarbetet under avtalstiden. Uppsägning ska
ske skriftligen.

3

Studenter

– för en smartare syn på alkohol
Studentlivet är för de flesta förknippat med ett
intensivt socialt liv, fest, nya vänner, plugg och
en del alkohol. Inom studentlivet finns det också traditioner och även en kultur där alkohol i
vissa fall ses som en självklar del.
IQ lät 1000 högskolestudenter svara på frågor
kring just detta och 7 av 10 studenter anser
att det finns en förväntan att man ska dricka
alkohol inom studentlivet. Drygt en tredjedel
uppger även att de valt att avstå från att delta
i studentaktiviteter för att de inte tänkt dricka
alkohol.
Nu satsar vi tillsammans med landets studentkårer på att skapa ett inkluderade studentliv där alkohol kan finnas med men inte
står i fokus.

Om satsningen

Satsningen sker i nära samarbete med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och startar
under våren 2014 genom samarbeten med ett
antal studentkårer.
Vill ni delta? Kontakta oss på info@iq.se så
bokar vi ett möte och kommer igång!
En del i satsningen är även att medverkande
kårer ska kunna inspireras av varandra och
dela med sig av bra exempel på aktiviteter
som fungerat hos just dem. Självklart kostar det
ingenting, förutom tid och engagemang, att
delta i satsningen.
SFS har ansökt om bidrag från Allmänna
Arvsfonden (besked angående ansökan väntas i maj-juni) för att kunna jobba med frågan.

Så går det till

Satsningen utgår från varje enskild studentkårs förutsättningar. Vid olika lärosäten ser
studentlivet ut på olika sätt och satsningen anpassas då till att exempelvis kunna involvera
fakultetsföreningar och nationer. Satsningen sker i flera moment.
1. Inventering
IQ har utvecklat ett nytt enkätverktyg som de
medverkande studentkårerna kan använda sig av. Utifrån svaren skapas en rapport
som ger en bra nulägesbeskrivning av
alkoholkulturen inom studentkåren. Inventeringen fungerar som utgångspunkt för det
fortsatta arbetet.

3. Implementering
När handlingsplanen är på plats är nästa
steg att genomföra de aktiviteter som ligger
i linje med de övergripande målen. Det kan
handla om policyfrågor, utbildning av barpersonal, informationsinsatser mm.

2. Workshop
Efter inventeringen genomförs en gemensam
workshop med nyckelpersoner inom studentkåren där IQ medverkar för att identifiera
strategiska områden att arbeta vidare med.
Målet med workshopen är att ta fram en
handlingsplan för olika områden.

4. Uppföljning
Ungefär ett år efter att satsningen startades
genomförs en ny inventering via enkätverktyget för att se om attityderna till alkohol förändrats, vilka aktiviteter som fungerade bra
respektive mindre bra och om de uppsatta
målen uppnåddes.

Kontakt
Om er studentkår vill delta eller veta mer om IQs studentsatsning. Kontakt oss gärna på info@iq.se.
För mer info om IQ se iq.se eller facebook.com/IQinitiativet

MOTIONSSVAR
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Motionssvar: Alkoholprojekt
Styrelsen tycker att det här är en bra idé och ett bra projekt som bör genomföras. Dock så är
det inte en fråga för Fullmäktige då det redan finns mandat att genomföra projektet inom
ramen för VKOs arbetsuppgifter.
Rörande budgeten så är det inte en fråga om att ändra rambudgeten så därför finns det inget
som Fullmäktige behöver besluta om.
Fullmäktige bör se motionen som information och styrelsen uppmuntrar Fullmäktige att
delta i projektet.

Styrelsen yrkar därför på
att

lämna punkten utan åtgärd.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Motionssvar angående Alkoholprojekt

1 (1 )

