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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Lund, 18 August 2017
Tim Djärf Styrelseordförande

S1 17/18

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Agnes Sörliden till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Joost Kranenborg till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 11 september.

§8

Inget protokoll har hittats.

§11.b

Känslig handling, finns tillgänglig under mötet.

§13

Utsändes som sen handling.

§18

Känslig handling, finns tillgänglig under mötet.

§25

Detta är en återskapad version från det senaste styrelseprotokollet som finns
tillgängligt, därför kan den tyvärr innehålla eventuella felaktigheter.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Tim Djärf
Styrelseordförande 17/18

Beslutsförslag och kommentarer
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Kårhuset Lund, 2017-08-16
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18

Näringslivsutskottet ska under det kommande verksamhetsåret arbeta enbart i projekt, såsom
det gjordes föregående verksamhetsår. Utifrån rekommendation från Näringslivsansvarig
16/17 skulle jag vilja tillsätta en Vice-Näringslivsansvarig, som avlasta och hjälpa
Näringslivsansvarig och Näringslivsutskottet. Alla kandidater har blivit intervjuade av
Näringslivsansvarig 16/17 och Näringslivsansvarig 17/18.

Eftersom att detta måste stadfästas av vår styrelse vid Kåren centralt vill jag att detta görs.
Jag yrkar därför på
att
stadfästa valet av följande person till Vice-Näringslivsansvarig i
Näringslivsutskottet:
•

Oskar Hindgren

för verksamhetsåret 17/18
att
stadfästa valet av följande person till Projektledare för International Week i
Näringslivsutskottet:
•

Andreas Furth

För verksamhetsåret 17/18
att
stadfästa valet av följande person Projektledare för Athena i
Näringslivsutskottet:
•

Hanna Liang

för verksamhetsåret 17/18
I Näringslivsutskottets tjänst, dag som ovan
JACOB TYRBERG

Näringslivsansvarig 17/18
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2017-08-17
Pontus Landgren, Utbildnigsansvarig för interna frågor

Stadfästande av val av
studeranderepresentanter
Bakgrund
Sektionerna har nominerat nya personer efter byten av studieråd under sommaren. Därför
önskar jag att styrelsen stadfäster enligt den bifogade listan.

Förslag
Jag yrkar på
att
stadfästa val och entledigande enligt bifogad lista för återstoden av
innevarande kalenderår

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN
Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18
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Namn:

Nominerad till Institutionsstyrelsen för:

Linnéa Petersson
Kristina Sturk

Nominerad till Programledningen för: Ordinarie mandat eller suppleant?

Om mandatet ska ändras, vem ersätter personen?

Bioteknik och Kemiteknik

Ordinarie

Ebba Rosendal Entledigas

Ordinarie

Ebba Rosendal Entledigas

Instutionsstyrelsen för Imunteknologi

Sarah Lindblom

Bioteknik och Kemiteknik

Suppleant

Marcus Liljenberg

Livsmedelsteknik

Ordinarie

Hanna Josefsson Entledigas

Hanna Josefsson

Livsmedelsteknik

Suppleant

Marcus Liljenborg Entledigas

Marcus Liljenberg

Bioteknik och Kemiteknik

Suppleant

Kajsa Bruce

Livsmedelsteknik

Suppleant

Edvard Carlsson

Datavetenskap

Suppleant

Edvard Carlsson

Elektro- och informationsteknik

Arvid Lillängen
Gustav Sondell

Ordinarie
Bioteknik och Kemiteknik

KILU

Ebba Rosendahl Entledigas

Suppleant
Ordinarie

Ebba Rosendal Entledigas

STYRELSEHANDLING
Motion angående Ansvarsposter

Tant Grön, Kårhuset, 18 maj 2017
Niklas Wetterberg, Medaljkommittén

Motion angående Ansvarsposter
Bakgrund
Det finns flera permanenta arbetsgrupper och dylikt vars huvudansvariga inte finns med som
ansvarsposter i Riktlinje för Förtjänsttecken. Ungefär hälften av de underutskottsordföranden
som står omnämnda i utskottsdirektivet för Aktivitetsutskottet är ansvarsposter, men vi ser
ingen anledning att skilja på dem.
Dessutom är Vice Nollegeneral i nuläget inte en ansvarspost, något vi vill lyfta.
Listan på poster som inte står med men enligt oss borde är som följer






Pubmästare
Proud Tech Direktør
Dansmästare
Tandemgeneral
Vice Nollegeneral

Förslag
Förtjänstteckenriktlinjen är inte komplett.
Därför yrkar vi på


att i ”Riktlinje för Förtjänsttecken”, 3.3.1 Ansvarsposter, införa ovan listade
ansvarsposter samt



att i efterhand erkänna av medaljutskottet utdelade medaljer enligt denna ändring.

I tjänsten,

NIKLAS WETTERBERG

DAVID GUSTAVSSON

Medaljkommitténs ordförande

Ledamot i Medaljkommittén

Motion angående Ansvarsposter
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STYRELSEHANDLING
Motion angående när ledningsgruppen
för utbildningsutskottet är
beslutsmässiga
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Pontus Landgren, Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18

Motion angående när ledningsgruppen för
utbildningsutskottet är beslutsmässiga
Bakgrund
Ledningsgruppen för utbildningsutskottet (LeG) består av heltidarna inom UtbU samt ett
erforderligt antal ideella ledamöter. Organet är beslutsmässigt då hälften av ledamöterna samt
dess ordförande (Huvudansvarig för utbildningsfrågor) är närvarande. Denna formulering
ställer nu till lite problem då HU är vakant. Gruppen ser också ett värde att i framtiden
kunna ta beslut med endast heltidarna närvarande oavsett antal ideella ledamöter. Vi förslår
därför att formuleringen ändras så att beslut kan tas när minst tre av ledamöterna, varav HU
eller UI och UE, är närvarande.

Förslag
Vi yrkar därför på
att ändra formuleringen i Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet under punkt 3.
Organisation & uppgifter från:
”Till skillnad från övriga utskott fattas inte utskottets beslut då majoriteten eller minst sex av
ledamöterna är samlade, utan ledningsgruppen äger rätt att fatta beslut för utskottet.
Ledningsgruppen är beslutsför när en majoritet av dess ledamöter men även utskottets
ordförande är närvarande. Respektive undergrupp äger rätt att fatta och verkställa beslut
rörande dess interna verksamhet då majoriteten av undergruppen är samlad, om ej
ledningsgruppen annorlunda beslutar.”
till:
”Ledningsgruppen äger rätt att fatta beslut för utskottet och är beslutsför när minst tre av
dess ledamöter samt ordföranden, alternativt båda de vice ordförandena, är närvarande.
Respektive undergrupp till utbildningsutskottet äger rätt att fatta och verkställa beslut
rörande dess interna verksamhet då majoriteten av undergruppen är samlad,
om ej ledningsgruppen annorlunda beslutar.”
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STYRELSEHANDLING
Motion angående när ledningsgruppen
för utbildningsutskottet är
beslutsmässiga
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Pontus Landgren, Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN

Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18

HANNA JÄRPEDAL

Utbildningsansvarig för externa frågor 17/18

TOBIAS WRAMMERFORS

Studiesocialt ansvarig 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående attestlista
Kårhuset Lund, 2017-08-16
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion angående attestlista
Bakgrund
Teknologkårens funktionärer behöver ha attesträtt för att kunna spendera pengar i kårens
namn. Denna lista måste fastställas på nytt för varje verksamhetsår.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

fastställa attestlistan enligt bilaga.

I Ekonomins tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

Generalsekreterare 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående krishanteringsplan
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Patrik Gustafsson, Kårordförande

Motion angående krishanteringsplan
Bakgrund
Krishanteringsplanen skall uppdateras varje verksamhetsår, detta arbeta har gjorts. Nu
önskar jag att kårstyrelsen fastställer densamma enligt bilaga.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

fastställa krishanteringsplanen enligt bilaga

I Kårens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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KRISHANTERINGSPLAN
Krishanteringsplan för Teknologkåren
Kårhuset Lund, 2017-08-16
Patrik Gustafsson Kårordförande

Krishanteringsplan för Teknologkåren
1. Allmänt
Krisplanen är en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas när en svår olycka eller om en
katastrof inträffar och arbetsplatsen hamnar i en akut krissituation. Det kan till exempel vara
brand på kårhuset, en trafikolycka under ett arrangemang, rån, våldtäkt, allvarlig sjukdom
eller enskilda dödsfall. För att kunna hantera en svår situation och ge den/de inblandade stöd
så snabbt och adekvat som möjligt, också i en pressad situation, behövs enkla rutiner att
följa.
Kårordförande ansvarar för att denna plan hålls uppdaterad genom att revidera den både vid
hösttermins- och vårterminsstart.
I alla krissituationer är det väsentligt att det finns en person på plats så snart som möjligt som
är ansvarig för krishanteringsarbetet. Vid normalfall är detta Kårordförande. Om denne inte
är anträffbar skall i första hand Generalsekreteraren ta över och i andra hand övrig arvoderad
personal.
Teknologkårens krishanteringsplan skall behandlas av kårstyrelsen under verksamhetsårets
första styrelsemöte och det första styrelsemötet efter juluppehållet.
När Kårordförande hamnar i kris eller behöver hjälp är det styrelsens uppgift att vara
Teknologkårens verksamhet behjälplig. Vid direkta behov skall Kårordförande inkalla
Generalsekreteraren omedelbart som kommer agera som ställföreträdande Kårordförande
under den aktuella perioden.

2. Förebyggande arbete
All ny personal, såväl anställd som arvoderad, ska få en genomgång av krisplanen samt
informera om vilken kontaktperson Teknologkåren ska meddela om det skulle hända dem
något. Detta inkluderar kårhusservice och de som arbetar i sektionernas caféer. Dessutom
ska nyanställda få instruktioner om brandsäkerheten, nödutgångar, och var brandsläckare och
första-hjälpen-låda finns. Pedellen ansvarar för att kårhusservice får denna utbildning och
Kårordförande ansvarar för att den ges till övrig anställd personal. Krishanteringsplanen skall
även finnas tillgänglig för alla Kårens funktionärer i Funktionärshandboken.
Som ett led i det förebyggande arbetet ska alla tillbud rapporteras till Kårordföranden, vars
uppgift det är att se till att vederbörliga åtgärder vidtas.
Krisplanen ska gås igenom i personalgruppen minst en två gånger per år, och ses över efter
behov. Varje år ska en brandövning samt en krisövning genomföras.
Alla som reser som representanter för TLTH ska ha giltig försäkring, det är den resandes
ansvar att kontrollera detta på förhand.
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KRISHANTERINGSPLAN
Krishanteringsplan för Teknologkåren
Kårhuset Lund, 2017-08-16
Patrik Gustafsson Kårordförande

3. Mediapolicy vid kris
All kontakt med massmedia bör ska ske genom en enda person. Om krisen rör
Teknologkårens organisation eller berör en politisk fråga ska Kårordförande vara ansvarig.
Så fort krisen blir känd i organisationen är det viktigt att kårstyrelsen, heltidsarvoderade och
samtliga anställda snabbt får information om vem som sköter mediekontakterna.
Journalister kan ofta försöka nå flera personer i organisationen för kommentarer, varför det
är viktigt att man avstår från att kommentera och istället hänvisar till rätt person.
Om det är möjligt, gör krisen känd, exempelvis genom ett pressmeddelande. Det ökar
organisationens trovärdighet och minskar chansen till felaktigheter i media.
Under en kris är det viktigt att medias kontaktperson är nåbar för journalister. I krisen är det
alltid bättre att aktivt bemöta journalister än att stänga av telefonerna och göra sig onåbar.
Även om man inte har någon information/ny information eller ett uttalande, är det bättre att
förklara detta än att undvika media.
I en kris bör följande nyckelord genomsyra kommunikationen:
Ärlighet

Ljug och spekulera aldrig. Var inte rädd för att säga ”det vet jag inte just nu” eller
”jag kan inte göra någon bedömning eftersom jag inte har tillräckligt med
information”.

Öppenhet

Om man stänger in sig ökar intresset från media.

Ödmjukhet Var inte aggressiv och fientlig mot journalister, det kan spä på viljan att skriva
negativa artiklar. Visa stor medkänsla för drabbade personer, eller ödmjukhet för
Teknologkårens eventuella brister.
Åtgärder

Om organisationen på olika sätt har brustit; berätta alltid vilka åtgärder som
kommer att vidtas. Visa på handlingskraft.

4. I katastrof- eller krissituation
Den som först informeras om det som inträffat kontaktar omedelbart Kårordförande. Om
Kårordförande inte är anträffbar, kontakta Generalsekreteraren som är ställförträdande
Kårordförande.
Kårordförande avgör i nära samarbete med LTHs kurator vilka åtgärder som behöver vidtas
för att göra krisbearbetningen så bra som möjligt. Kårordförande ansvarar för alla
organisatoriska åtgärder som den uppkomna situationen kräver som till exempel:
●

att kårstyrelse, heltidsarvoderade, personal, anhöriga och eventuellt andra berörda
informeras om vad som hänt och vad som löpande händer
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Patrik Gustafsson Kårordförande

●

om det är en enskild individ som drabbats, att denne får den hjälp och det stöd som
situationen kräver

●

att det finns lokal, mat med mera som de som berörs kan behöva samt att de får
hjälp med krisbearbetning

●

att nödvändigt efterarbete och uppföljning görs.

5. Brand
Brandsläckare och brandslangar finns placerade på lämpliga ställen runt om i huset. Detta
omfattar alla våningsplan.
Larma 112.
Alla som finns på kontoret ska samlas utanför huvudingången till Kårhuset. Alla personer
som befinner sig i Teknologkårens lokaler skall återsamlas vid Navet, utrymning sker genom
närmsta nödutgång. Meddela brandkåren om det finns personer, som exempelvis på grund
av ett handikapp kan ha svårt att ta sig ut ur byggnaden.

6. Vid enskilda dödsfall gällande personal eller funktionär
Den som informeras om dödsbudet tar kontakt med Kårordförande. Om Kårordförande
inte är anträffbar, kontakta Generalsekreteraren som är ställförträdande Kårordförande. När
en arvoderad, anställd eller kårstyrelseledamot student vid LTH eller en av Teknologkårens
anställda/arvoderade avlider genom olyckshändelse eller i tjänst/i verksamheten, bör en
minnesstund hållas. Till minnesstunden är alla berörda välkomna och skall ske i samråd med
LTHs kuratorer.
Kårordförande eller annan som denna finner lämplig kontaktar den avlidnes anhöriga och
informerar om minnesstunden och ger dem en särskild inbjudan.
Kårordförande ansvarar för att blommor sänds till den avlidnes begravning samt att
kondoleansbrev skickas till närmast anhörig. Deltagande på begravningen från TLTH avgörs
i varje enskilt fall.

7. Allvarlig sjukdom eller dödsfall på arbetsplatsen
Om någon insjuknar allvarligt
Generalsekreteraren anhöriga.

under

arbetstid,

meddelar

Kårordförande

eller

Någon heltidare eller anställd ska följa med till sjukhuset tills anhörig kommer.
Vid behov arrangerar Kårordförande hemtransport.
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8. Dödsfall anhörig till personal
Om anhörig till personal avlider ska den arvoderade/anställde erbjudas att lämna
arbetsplatsen omedelbart.
Kårordförande eller av denne delegerad person ska erbjuda sig att hålla den anställde sällskap
tills vederbörande är hos familjen.
Kårordförande ska respektera den arvoderade/anställdes beslut om huruvida resten av
personalen ska informeras.
Kårordförande ska vara ett stöd för den anställde i att planera ledighet och arbete under
tiden efter dödsfallet.
Vid behov ska den anställde erbjudas samtal med utbildad kris- och samtalspersonal.

9. Vid medlems dödsfall eller annan kris vid LTH
LTH har en central krishanteringsplan som ska följas. Den finns tillgänglig på:
https://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/om-naagot-haender
Enligt den är Studiesocialt ansvarig den som kontaktas från LTH:s håll och har hand om att
informera berörd sektionsordförande, arrangera blommor/kondoleans från Teknologkåren
och se till att Teknologkårens medlemsregister uppdateras, Pedellen ombesörjer flaggning.
Studiesocialt ansvarig ska även ingå i krishanteringsgruppen.

10. Avhopp
Vid avhopp från Teknologkårens arvoderade skall styrelsen vara heltidargruppen behjälplig
så att den grundläggande verksamheten kan fortlöpa. Kårstyrelsen skall tillfordna lämplig
ersättare snarast.
Teknologkårens verksamhet skall i dessa lägen skäras ner till rimlig arbetsbelastning för de
kvarvarande heltidarna, extern hjälp ska ses som en lämplig lösning.

11. IT-system
Teknologkåren har idag flertalet olika IT-system som på flertalet sätt innehåller känsliga
uppgifter samt är känsliga för störningar. Vid upptäckt av eventuella störningar skall
Kårordförande informeras som i sin tur skall kontakta datorsystemsgruppen i samråd med
Informationsansvarig som är ansvarig att problemet löses.
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Teknologkårens IT-system är väldigt viktiga för verksamhet och vid eventuella störningar ska
det prioriteras av samtliga så problemet kan lösas snabbt. Teknologkåren skall vi dessa
tillfällen inkalla extern hjälp.

12. Kontaktuppgifter
Teknologkåren
Adress: Kårhuset, Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
Telefon:Kårordförande Patrik Gustafsson, 070-418 79 21
Personer att kontakta vid olika typer av krissituationer:
Organisation

Namn

Tfn.

Mail

Husprefekt,
Jan-Åke Nilsson 046-222 37 13
Brandskyddsansvarig
Akademiska Hus
Elron Ly
046-31 14 56
Ansvarig Kårhuset
Byggnadsenheten
Per Gustafson 046-222 37 48
046-222 07 00
(Larm Nummer)
LTH – Kanslichef
Fredrik
046-222 88 98
Palmqvist

jan-ake.nilsson@kansli.lth.se

LTH – Rektor

viktor.owall@rektor.lth.se

Studentprästerna
Studenthälsan
Kurator LTH
Kurator LTH

Viktor Öwall

Elisabet
Hemmingsson
Ulla Bergman

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Kontakt och anhöriglista:
Vid behov av kontakt med anhörig ska det endast ske med de anhöriga som angetts nedan
och turordning. Samtliga anhöriga ska kontaktas
Namn
Patrik
Gustafsson
Anders
Nilsson
Andreas
Börjesson
Jacob Tyrberg
Caroline
Svensson
David Uhler
Brand
Lovisa
Majtorp
Klara Olli
Hanna
Järpedal
Pontus
Landgren
Tobias
Wrammerfors
Joanna Smykal
Bodil Nilsson
Ulla
Andersson
Heidi
Eriksson

Tfn.
Anhörig 1
073-0671138 Magnus
Gustafsson
0706-771563 Per-Erik
Nilsson
0703-635383 Johan
Börjesson
0732-024628 Johan Tyrberg

Tfn.
Anhörig 2
070-6937160 Helena
Gustafsson
076-8369629 Sara Nilsson

070-2966529

0706-063422 Marie Petersen 0703-816482

0725-147645 Katharina
Tyrberg
0733-549660 Chatarina
0733-547187 Glenn
Svensson
Svensson
0766-119390 Susanne Uhler 0738-567408 Oliver Stüssi
0735-749360 Christer
Majtorp
0768-482274 Annika Olli
0735-226421 Lars Järpedal

Tfn.
073-062 88 95

0738-555369
0708-355675
0722-596263

0701-801803 Ingela Majtorp 0730-681982
0702-487532 Kenneth Olli 0707-540371
0730-935280 Maria Lennéer 0704-166353

0768-316992 Håkan
0733-394978 Eva-Lotta
Landgren
Landgren
0761-607274 Åsa
.+1(317)443- Malte Bokvist
Wrammerfors 2087
0706-722824 Peter Nilsson 0705-733020
0730-731150 Göran
0704-831136
Andersson
070-6397109 Olof Eriksson 0708-658492 Peter Poulsen

0706-388319
0709-616375

070-7275373

Fastställd av
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Projektplaner
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Tim Djärf, Styrelseordförande

Motion angående projektplaner
Bakgrund
Som del av överlämningen för utskottsordförande och styrelsen så skriver man projektplaner
till verksamhetsplanen. Dessa projektplaner har inte haft en gedigen struktur att luta sig på
och behöver lite mer struktur och en push för att komma igång med arbetet ordentlig.
Bifogar de projektplaner som än så länge tagits fram som utkast, och som respektive
arbetsgrupp kan arbeta vidare med.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att
anta de följande styrelsemedlemmar som huvudansvariga för respektive
projekt enligt nedan

Punkt

Namn:

My

1. Post och arbetsbeskrivningar samt kravprofiler
2. En bra överlämning

Agnes

Susanne

Joost

Patrik

Tim

x
x

3. Handlingsplan för en ideellt styrd Nollning

x

4. IT-infrastruktur på Teknologkåren

x

5. Implementation av varumärkesplattform

x

6. Kommunikationsplan

x

7. Vem gör vad - en organisationskartläggning
8. Pedellen - Problembild och utredning

x
x

9. Revidera SOUPen

x

10. Avtal och attestering
11. Funktionärsutbildning åt alla

x

12. Presidiets form och struktur

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (2)

STYRELSEHANDLING
Motion angående Projektplaner
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Tim Djärf, Styrelseordförande

att
uppdra Patrik Gustafsson, Kårordförande, att hitta tillfälliga ersättare till de
punkter som Styrelsen i dagsläget inte täcker upp.

I Kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

styrelseordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående stödmedlemskap i
Teknologkåren
Lund, 2017-08-18
Tim Djärf, styrelseordförande 17/18

Motion angående stödmedlemskap i
Teknologkåren
Bakgrund
Enligt Teknologkårens stadga § 2.4 stödmedlem ” Alla har rätt att ansöka till stödmedlem.
Ansökan om att bli stödmedlem ska göras skriftligen till Kårstyrelsen.”.
En sådan förfråga har blivit ställd till styrelsen, via kårstyrelsens ordförande.
Av denna anledning började en grundläggande riktlinje tas fram, då denna handling skickas
in till det första av styrelsens sammanträden är förslaget på inget sätt komplett och kommer i
många fall kompletteras med vidare beslut.
Anledningen till något förhastade arbetssätt är att frågan är svårhanterlig och därav allt för
lätt att skjuta upp, något som skett under tidigare verksamhetsår. Således är motionärernas
riktlinje inte är färdigställd, utan kan snarare ses som ett ramverk över hur Teknologkåren
hanterar stödmedlemskap. Då det finns en del praktiska detaljer att reda ut så kommer dessa
behöva arbetas fram kontinuerligt. Därav den förslagna arbetsgruppen.
Vid betänkandet av denna riktlinje fördes tankarna till tre kategorier av intressenter för ett så
kallat stödmedlemskap, det vill säga föreningar, icke studenter och studenter som ej studerar
vid LTH. En redovisning för de olika intressenterna och tankegångarna kring dessa följer.
Föreningar som stödmedlem
Det har av vissa föreningar uttryckts ett intresse att vara stödmedlem till Teknologkåren,
därav togs denna kategori i beaktande. De olika syftena som denna kategori kan föra med sig
skulle kunna vara men inte begränsas till ekonomisk vinning eller medlemskontakt.
Tanken förkastades fort då detta stödmedlemskap ej ska inkräkta på redan befintlig
verksamhet. Där Näringslivsutskottet står för både ekonomisk vinning och medlemskontakt,
och de fria föreningarnas står för medlemskontakt.
Icke studerande stödmedlem
Motionärerna upplever att det finns ett visst intresse bland före detta studenter att stödja
studentikos verksamhet, och då i utsträckning Teknologkårens verksamhet. I dagsläget finns
det inte någon sådan funktion inom Teknologkåren och stödmedlemskap skulle kunna fylla
denna funktion.
Motionärerna är då av meningen att ett sådant medlemskap har en minimisumma per år,
men där man som icke-student kan välja att betala mer för sitt medlemskap. På så sätt gör
man en donation som går till ekonomiskt tunga och långtgående projekt som Teknologkåren
kommer driva. Hur detta ”donationssystem” ska se ut mer i detalj bör utredas och matchas
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STYRELSEHANDLING
Motion angående stödmedlemskap i
Teknologkåren
Lund, 2017-08-18
Tim Djärf, styrelseordförande 17/18

mot vårt nuvarande medlemssystem. Det kan även vara värt att utreda eventuella
motprestationer som Teknologkåren kan erbjuda denna kategori av stödmedlemmar.
Studerande utanför LTH
Motionärerna diskuterade denna kategori i störst utsträckning då förfrågan kommer från just
en student vid en annan fakultet vid Lunds Universitet.
För det första så anser motionärerna inte att det är någon skillnad på studenter från resterade
fakulteter vid LU eller studenter från ett annat lärosäte, på ett sådant sätt kan
Teknologkårens tänkta stödmedlemskap likas vid gästleg för nation.
Rent funktionellt föreslår motionärerna att ett stödmedlemskap ska tillåta en att ta större del
av Teknologkårens gemenskap, man ska då kunna gå på alla evenemang som Teknologkåren
centralt anordnar (undantaget de event med alkoholtillstånd för slutet sällskap gällande
enbart för ordinarie medlemmar). Därtill får en som stödmedlem engagera sig som
funktionär i Teknologkåren centralt, med enda undantaget att man inte får inneha positioner
som studeranderepresentant. Detta undantag då motionärerna anser att det är ett allt för
långt steg att gå att tillåta icke-Teknologer företräda LTH:s studenter i ett sådant
sammanhang.
Slutligen ska tilläggas att detta förslag inte är komplett i någon aspekt och även det bör
utredas i större utsträckning.
Sektionstillhörighet
Fortsättningsvis kan man läsa i reglementet § 9.4 att en kårmedlem som inte kan placeras
under någon av dessa kategorier [sektioner] så skall Kårstyrelsen besluta om
sektionstillhörighet.
Tyvärr är formuleringen olycklig då vårt nuvarande medlemssystem inte tillåter att
stödmedlemmar placeras under någon kategori.
Medlemsavgift
Slutligen står följande skrivet gällande medlemsavgift i stadgan § 2.5 ” Ordinarie medlem och
stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den medlemsavgift Fullmäktige har
fastställt.”
Fullmäktige fastställde senast medlemsavgifterna för medlemmar under fullmäktigemöte 5+i
under våren 2016. Då togs inte något beslut gällande avgifter för stödmedlemmar. Därav
tillkommer en motion gällande avgiften för stödmedlemmar.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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STYRELSEHANDLING
Motion angående stödmedlemskap i
Teknologkåren
Lund, 2017-08-18
Tim Djärf, styrelseordförande 17/18

att

tillsätta en utredning för hur ett stödmedlemskap ska fungera i större detalj.

att

anta Riktlinje för stödmedlemmar i dess helhet.

att
uppdra Teknologkårens Generalsekreterare att hantera eventuella
ansökningar om medlemskap i förhållande till praktikaliteter.

I Kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Styrelseordförande 17/18
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RIKTLINJER
Riktlinje för hantering av
stödmedlemmar
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Kårstyrelsen

Riktlinjer för hantering av stödmedlemmar
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna riktlinje innehåller Teknologkårens förhållningssätt till sina stödmedlemmar och
stipulerar hur dessa får ta del av Teknologkårens centralorganisations verksamhet.

1.2.

Syfte

Riktlinjen ska tydliggöra vilka som kan söka stödmedlemskap, hur ett stödmedlemskap
fungerar, stödmedlemmens skyldigheter och rättigheter.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar Teknologkåren centralorganisation.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Tim Djärf
Ursprungligen antigen enligt beslut: SX – XX/XX

2.

Typer av stödmedlemmar

Teknologkåren tillåter två typer av stödmedlemmar. Dels individer som studerar vid annan
fakultet än LTH; denna typ av stödmedlem kallas studerande stödmedlem.
Och dels icke studerande som vill stödja studentikos verksamhet i stort och Teknologkårens
verksamhet i synnerhet; denna typ av stödmedlem kallas icke studerande stödmedlem.
Teknologkåren tillåter inte föreningar som stödmedlem.

3.

Skyldigheter

Alla stödmedlemmar skall beakta sina skyldigheter i enlighet med §2.5 skyldigheter i
Teknologkårens stadga. Stödmedlem skall även betala avgift enligt fullmäktiges beslut
gällande medlemsavgift.

4.

Rättigheter

4.1.

Studerande stödmedlem

Alla stödmedlemmar av denna kategori äger de rättigheter som stipuleras enligt stadgan § 2.6
rättigheter. Därtill äger stödmedlem rätten att vara funktionär inom Teknologkårens
centralorganisation undantaget att vara studeranderepresentant.
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Riktlinje för hantering av
stödmedlemmar
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Kårstyrelsen

Stödmedlem av denna kategori äger rätten att delta vid alla arrangemang för Teknologkårens
centralorganisation undantaget evenemang med alkoholtillstånd som ej tillåter deltagande.

4.2.

Icke studerande stödmedlem

Alla stödmedlemmar av denna kategori äger de rättigheter som stipuleras enligt stadgan § 2.6
rättigheter, däremot äger stödmedlem ej rättigheten att vara studeranderepresentant.
Stödmedlem av denna kategori äger rätten att delta vid alla arrangemang för Teknologkårens
centralorganisation undantaget evenemang med alkoholtillstånd som ej tillåter deltagande.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående avgift för
stödmedlemmar
Kårhuset Lund, 2017-08-18
Tim Djärf, styrelseordförande 17/18

Motion angående avgift för stödmedlemmar
Bakgrund
En utförligare bakgrund finns i motion gällande stödmedlemskap i Teknologkåren, dock bör
nämnas att Fullmäktige i det senaste beslutet gällande medlemsavgift som togs under FM 5+i
så behandlades inte medlemsavgiften för stödmedlemmar. Beslutet gällande medlemsavgift
såg då ut som följande:
Utbildningsprogram
Antal år
Utbytesstudier (inresande)
½
Utbytesstudier (inresande)
1
Tekniskt basår
1
Masterprogram
2
Livsmedelstekniskt program
2
Högskoleingenjörsutbildning
3
Brandingenjörsutbildning
3½
Kandidatprogram i industridesign
3
Doktorandutbildning
4+
Arkitektutbildning
5
Civilingenjörsutbildning
5
*Medlemskapet är giltigt under den tid studenten studerar Tekniskt basår.

Medlemsavgift
100 kr
100 kr
100 kr*
140 kr
140 kr
210 kr
245 kr
210 kr
350 kr
350 kr
350 kr

Denna motion avser att komplettera det beslut som togs då.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

Fullmäktige antar följande avgifter för stödmedlemmar.
•

100kr/år för studenter som inte är antagna till LTH.

•

100kr eller mer/år för icke studerande.

I Kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Styrelseordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående datum för
sammanträden
Lund, 2017-08-18
Tim Djärf, Styrelseordförande

Motion angående datum för sammanträden
Bakgrund
Styrelsen och Fullmäktige bör sammanträda under även denna hösttermin. Här kommer
förslag för datum för dessa möten.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

fastslå följande sammanträdestider

styrelsen sammanträden hålls
•
•
•
•
•
•
•

S2: 7/9
S3: 5/10
S4: 17/10
S5: 2/11
S6: 21/11
S7: 5/12
S8: 14/12

fullmäktiges sammanträden hålls
•
•
•
•
•
•

FM 6: 14/9
FM 7: 26/9
FM 8: 31/10
FM 9: 22/11
Höst FM: 3/12
FM 10: 13/12

I Kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Styrelseordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
beslutsuppföljning
Lund, 2017-08-18
Styrelsen

Beslutsuppföljning
Möte

Beslut

Uppdraget

Redovisas

S2 13/14

Civilingenjörsringen

Linus Hammarlund

S17 16/17

S3 13/14

Funktionärsregister

Patrik Gustafsson

S4 16/17

S13 15/16

Uppföljning av internationaliseringsarbetet

Linus Hammarlund

S1 17/18

S13 15/16

Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur

Linus Hammarlund

S17 16/17

S17 15/16

Nollegeneralens ideella format

Linus Hammarlund

S17 16/17

S3 16/17

Utvärdering av Izettle

Agnes Sörliden

S17 16/17

S6 16/17

Las Gegas

Lovisa Majtorp

S17 16/17

S8 16/17

Webserver och mailserver

David Wessman

S17 16/17

S14 16/17

Expen-möbler

Agnes Sörliden

S17 17/18
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