AGENDA
Board meeting 3
Lund, 11.37
Tim Djärf, Chair of the board 17/18

Agenda Boardmeeting 3, 17/18
Time:
Location:
§

Monday 18 September 2017 at 17.15
Perstorp, Kårhuset
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CDMO
Time and location
Selection of meeting secretary
Selection of boardmember for verification
Potential co-opt
Adjustments to the agenda
Date for completion of protocol
last meeting protocol
Messages
Notice of additional questions
Reports
A Sabbatical officers and committees
B Economy
12
Gratification of decision regarding student representatives
13
Proposal regarding medal for standard-bearer
14
Proposal regarding translation of governing documents
15
Additional questions
16
Decision monitoring
17
CDME

Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Information
Decision
Information
Information
Decision
Decision
Decision
Discussion
Decision
Decision

Com

Enclosure

X
X

X
1

X
X
2
3
4

Sincerely,

TIM DJÄRF

Chair of the board 17/18
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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 15 September 2017
Tim Djärf, Chair of the board

S3 17/17

§3

Selection of meeting secretary
The Chair proposes to choose Agnes Sörliden for meeting secretary.

§4

Selection of boardmember for verification
The Chair proposes to choose Patrik Gustafsson to verify the meeting protocol.

§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 2 of October.

§11.A No written report has been recived
§11.B

No written report has been recived

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2017-09-11
Pontus Landgren, Utbildningsansvarig 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 programledning för Mandat

Denna person entledigas från samma mandat

Amanda Holm

Nominerad till institutionsstyrelsen för

Byggteknik i Helsingborg

Ordinarie

Emma Dyrssen

Lea Christiersson

F/Pi

Suppleant

Christine Sjölander

Carolina Rudervall

N

Suppleant

Olivia Karlsson

F/Pi

Ordinarie

Sofia Johannesson

Gaston Holmén

F/Pi

Ordinarie

Julia Fovaeus

Ylva Wahlquist

F/Pi

Suppleant

N

Lucas Nilsson Villoresi

Ordinarie

Tobias Wrammerfors

Robin Weissenbilder

Fysikum

Ordinarie

Daniel Damberg

Matilda Karlsson

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

Ordinarie

Fredrik Andersson

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

Suppleant

STYRELSEHANDLING
Motion angående
styrdokumentsöversättning
Lund, 2017-09-12
Tim Djärf, Styrelseordförande

Motion angående
styrdokumentsöversättning
Bakgrund
Nu har vi som organisation haft många turer fram och tillbaka
gällande detta med översättning av våra styrdokument. Dels en
styrelsen som tog beslutet ”för sent” på sitt verksamhetsår. Och dels
det senaste beslutet där ett vi fick ett olyckligt avhopp när vi äntligen
kommit till skott.
Däremot anser jag att beslutet att vi vill översätta våra styrdokument
fortfarande håller.
Något som kan ha förändrats är möjligtvis antalet ord och kanske
även prisbilden som det skrivs om i det underlag som följer nedan.
Denna text var den som låg som underlag för föregående beslut.
Jag vill nu starta upp denna diskussion igen och se vilken prisbild
årets styrelse kan tänka sig och även vad man kan tänka sig att betala.
Då jag inte lagt någon tid för att varken räkna antal ord eller kontakta
eventuella översättare så kommer även mina yrkanden spegla detta.
Jag baserar budgetavsteget på samma argumentation som nedan,
sedan gör jag ett påslag på summan för eventuella prisförändingar
som skett. Sedan vill jag uppdra nuvarande Kårordförande att
kontakta lämplig person för att genomföra denna översättning, för att
tidigare mailkontakt har gått genom kårordförandemailen och då bör
kontaktuppgifter finnas lätt tillgängliga där.
Inklipp från senaste beslutet gällande detta, denna text är
skriven av Linus Hammarlund.

Bakgrund
Styrelsen 15/16 beslutade att våra styrdokument skulle översätts till
engelska.
De avsatte 45 tkr ur styrelsen disponibelt för att översätta mål- och
visionsdokumentet, stadgan, reglementet, samtliga (i dagsläget ej
översatta) policyer och riktlinjer samt SOUP:en och FFUP:en. Eftersom
beslutet togs på sista styrelsemötet blev det upp till årets styrelse att
genomföra projektet. Det blev dock aldrig av då våra servrar krashade och
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STYRELSEHANDLING
Motion angående
styrdokumentsöversättning
Lund, 2017-09-12
Tim Djärf, Styrelseordförande

alla docx:ar av våra styrdokument försvann. Tidsfördröjningen gjorde att vi
rev upp beslutet om att avsätta dessa pengar då revisorerna ansåg att
pengarna hängde svävande i luften alldeles för länge för att kunna
användas av årets styrelse.
Min bild är att styrelsen fortfarande är positiva till att översätta
styrdokumenten genom extern hjälp och jag kommer inte motivera det
närmare här.

Jämförelse mellan översättare
Jag och Erik Alstersjö har varit i kontakt med två olika
personer angående översättning. Jag hittade dessutom prisuppgifter från
en annan part som Björn Sanders hade varit i kontakt med förra året.
Antalet dokument och antalet ord har reviderats sen förra året också.
Fjolårets kostnader beräknades med 40 dokument om totalt 32542 ord.
Nu räknar vi på 54 dokument om 59698 ord totalt.
Nedan är en tabell med jämförelse
Pris per ord

Totalpris

Tidsåtgång

Person A

0.90kr/ord

53728 kr + 25% moms = 67160 kr

Ca 6mån

Person B

1.01kr/ord

60 500 kr + 25% moms = 75 625 kr

Ca 6mån

Person C

1.40kr/ord

83577 kr + 25% moms = 104 471 kr

-

Här är det värt att titta närmare på vad A och B erbjuder jämfört med
varandra. Person A bor i Lund och är vän till Björn Sanders.
Vi kommer att kunna ha tät kontakt med varandra över telefon och i
person om några frågor skulle kunna uppstå.
Person A var den person som vi senast var inne på att använda.
Ur tidigare mailkonversationer framgår
inte vilken typ översättningar person A brukar göra, dvs fackliga termer ur
studentliv och ideell verksamhet.
I offerten nämns inget om delleveranser av dokument men det är möjligt
att det går att komma överens om. Person B lägger själv fram en
motivering för sig själv:
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STYRELSEHANDLING
Motion angående
styrdokumentsöversättning
Lund, 2017-09-12
Tim Djärf, Styrelseordförande

”Som "native speaker" använder jag inte några översättningsprogram för
att översätta er text. Detta gör att fokus ligger på kvalitet och innehåll inte
på mängd och kortast leveranstid. Därtill arbetade jag mellan 2012 och
2015 vid Cardiff University Students' Union med demokrati, policy och
utbildningsfrågor. Detta gör att jag har utmärkt grepp om just det
vokabulär kom krävs för detta uppdrag.”
Person B bor inte i Lund men är en vän till Karin Dammer som jobbar inom
universitetsvärlden. Personen har lagt upp en plan för delleverans av
styrdokumenten där de första levereras om ca 2 månader.

Ekonomi
Detta är en kostnad som i min mening faller väl inom ramen för styrelsen
disponibelt. Kostnaden nu jämfört med i våras är dock betydligt högre men
jag anser fortfarande att det är värt pengarna om översättningen någonsin
ska bli gjord. Jag vet ärligt inte hur de räknade i våras och fick en så låg
word count.
Att ta upp emot 76 tkr ur styrelsen disponibelt är dock väldigt mycket.
Eftersom förra årets beslut revs upp och de pengarna aldrig användes
anser jag att vi kan gå över vår disponibeltpost med motsvarande summa
genom ett budgetavsteg.
I så fall handlar frågan mer om att skjuta till ytterligare pengar då fjolårets
styrelse gjort ett dåligt underlag. Slutligen såg jag lite mailkonversationer
från 2012 om att ledningen på LU-nivå pratade om att eventuellt bidra
med pengar till styrdokumentsöversättning. Det är en fråga jag ska titta
vidare på men det bör inte påverka vårt beslut idag.

Förslag
Jag tycker att fackkunskapen som person B hävdar sig ha känns väldigt
bra i sammanhanget.
Att personen inte har sitt säte i Lund spelar inte så stor roll och vad jag
förstått har vi nära kontaktvägar till båda personerna.
Prisskillnaden är förvisso 8000 kr men jag undrar om det
inte kan vara värt det ändå när vi ändå rör oss i så pass höga summor.
Jag yrkar därför
att

kårstyrelsen tillåter ett budgetavsteg om 45 tkr för styrelse
disponibelt, KSY01 7698.
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att
att

kårstyrelsen avsätter upp till 76 tkr ur styrelsen disponibelt,
KSY01 7698 för översättning av Teknologkårens styrdokument
kårstyrelsen låter Kårordförande gå vidare med person B för
uppdrag.

Slut på infogad text

Förslag
Jag yrkar därför på
att
Kårstyrelsen tillåter ett budgetavsteg om 45 tkr för
styrelse disponibelt, KSY 7698.
att
kårstyrelsen avsätter upp till 90 tkr ur styrelsen
disponibelt för översättning av våra styrdokument.
att
kårstyrelsen låter Kårordförande söka upp lämplig person
och anlita hen för översättning av våra dokument.

I kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Styrelseordförande 17/18
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