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Avsägelse, Sara Person
Stockholm, 2017-08-29

Sara Persson, Fullmäktigeledamot

Avsägelse, Sara Persson
Hej!
Då jag flyttat till Stockholm måste jag avsäga mig mitt mandat i Fullmäktige

Hälsningar,
SARA PERSSON
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 (1)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Avsägelse, Felicia Nilsson
Kårhuset Lund, 2017-09-02

Felicia Nilsson, Valberedningsordförande

Avsägelse, Felicia Nilsson
Hej!

Jag skulle vilja lämna mitt uppdrag som valberedningsordförande. Anledningarna är ganska
exakt de jag listade i valberedningens verksamhetsberättelse, och handlar främst om att jag
inte tycker att valberedningen i dagens format känns tillräckligt meningsfull, och mestadels
fyller en administrativ funktion. Detta måste i min mening ses över och förändras, för att
valberedningsarbetet ska kännas givande och kul för de som bedriver det.

Hälsningar,
FELICIA NILSSON

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Sida 1 / 4

Antagen: 2014-11-27
Stadfäst: 2015-03-25

Stadga för LTH-kören
§1 Namn
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 av dem definierat
reglemente.
§5 Verksamhetsår
Körens verksamhetsår är kalenderåret.

§6 Medlemskap
Kören utgörs av ordinarie medlemmar, provmedlemmar, seniloger och hedersmedlemmar. En
ordinarie medlem kan vara aktiv eller vilande.

§6.1 Aktiv medlem
Aktiv medlem är den som beviljats aktivt medlemskap av styrelsen. Endast provmedlemmar kan
ansöka om aktivt medlemskap.
Som aktiv medlem skall man delta i körens musikaliska verksamhet i enlighet med reglementet.
Aktiv medlem skall för varje termin betala fastslagen terminsavgift. Dirigenten är befriad från
terminsavgift.

§6.2 Vilande medlem
Vilande medlem är den ordinarie medlem som efter ansökan till styrelsen fått beviljat vilande
medlemskap.
Vilande medlem behöver ej betala terminsavgift.
Vilande medlemskap kan endast beviljats en termin i taget och medlemskapet återgår automatiskt till
aktivt medlemskap vid ingången av ny termin.

§6.3 Provmedlem
Provmedlem är nytillkommen sångare som erbjudits plats i kören efter att ha bedömts utifrån sin
musikaliska förmåga.
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Provmedlem har rätt att ansöka om aktivt medlemskap till styrelsen. Bifalls ansökan övergår
provmedlemskapet till aktivt medlemskap. Avslås ansökan upphör medlemskapet automatiskt.

§6.4 Senilog
Senilog är den som vid någon tidpunkt tidigare varit aktiv medlem och som betalat senilogavgift för
innevarande verksamhetsår.

§6.5 Hedersmedlem
Hedersmedlem är den som genom förtjänstfullt handlande varit kören till stort gagn och som av KM
utsetts till hedersmedlem med minst 9/10 majoritet.
Hedersmedlem är befriad från senilogavgift men skall i övrigt likställas med senilog.

§7 Körmöten
Kören håller två ordinarie KM per år. Extra KM skall hållas om styrelsen eller körens revisorer eller
tio ordinarie medlemmar 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 skall 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
medlemmar har rösträtt. KM är beslutsmässigt om minst 1/3 av antalet aktiva medlemmar är

Sida 3 / 4

Antagen: 2014-11-27
Stadfäst: 2015-03-25

närvarande. KM:s frågor avgörs om ej annat begärts genom öppen omröstning. Beslut fattas med enkel
majoritet om annat ej anges i denna stadga. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, förutom
vid personval då lotten får fälla avgörandet.

§8 Styrelse
Styrelsen sköter körens löpande verksamhet och är ansvariga inför KM. Styrelsens mandatperiod är
körens verksamhetsår. Valbar till styrelsen är ordinarie medlem.
Styrelsen skall minst bestå av ordförande, sekreterare, kassör och dirigent. Utöver dessa ingår även
sexmästare, propagandaminister och notfiskal om dessa valts samt ett av KM fastställt antal övriga
ledamöter, dock ej fler än tre. Alla stämmor bör vara representerade. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande.
Styrelsemöten skall hållas regelbundet under verksamhetsåret och protokollföras. Ordförande kallar
till och leder mötena. Styrelsen är beslutmässig om mer än hälften, dock aldrig färre än tre, av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Det åligger styrelsen att utarbeta budgetförslag, bereda handlingar inför körmöten samt sköta körens
arkiv och medlemsregister. Efter varje avslutat verksamhetsår skall styrelsen avlägga
verksamhetsberättelse och årsredovisning på nästkommande vårtermins ordinarie körmöte.

§9 Funktionärer
Funktionärer beslutas om av KM. Valbar är ordinarie medlem om inget annat anges.

§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 körmöten genom konstruktivt arbete ge förslag till val av personer till körens styrelse- och
funktionärsposter. Valbar är ordinarie medlem.

§11 Revisorer
Det åligger revisorerna att enligt god revisorssed granska föreningens verksamhet och avlägga
revisionsberättelse för sitt verksamhetsår på nästkommande vårtermins ordinarie körmöte.
Revisorerna får ta del av körens samtliga handlingar samt närvara på styrelsemöten med yttranderätt
och på körmöten med yttrande- och yrkanderätt.
Revisorerna får inte sitta i körens styrelse eller ha budgetansvar inom kören under sitt verksamhetsår.
Revisorerna behöver inte vara medlemmar i kören.

§12 Firmatecknande
Körens firma tecknas av styrelsen i förening. Körens firma i post och bank tecknas av ordförande och
kassör var för sig.

§13 Uteslutning
KM och styrelsen kan utesluta en medlem som åsidosatt sina skyldigheter eller uppsåtligen skadar
föreningen eller annan medlem. Hanteras frågan av KM krävs beslut med 9/10 majoritet, hanterar
styrelsen frågan krävs enhälligt beslut på styrelsemöte där samtliga ledamöter är närvarande.
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Fråga om uteslutning kan endast tas upp om den angivits i kallelsen till mötet frågan behandlas på,
tillsammans med namnet på medlemmen uteslutningen avser.
Har beslut om uteslutning fattats av styrelsen skall det godkännas av det KM som infaller närmast i tid
efter att beslutet justerats och för vilket kallelse ej har utgått. För godkännande krävs enkel majoritet.
Underkänner KM uteslutningen upphävs den automatiskt.

§14 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.

§15 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.

§16 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
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Proposition angående borttagning av
provmedlemskap i stadgarna och
reglemente
Körens antagningsprocess är utformad för att dels etablera en musikalisk lägsta nivå i kören och dels
för att ge alla som ligger över den lägsta nivån lika chans att bli medlemmar i kören. Vidare premierar
antagningsprocessen de som under längre tid velat vara med i kören men på grund av platsbrist inte
kunnat tas in över dem som söker för första gången.
Dagens antagningsprocess har växt fram under flera år från en tid då det inte fanns antagningsprov
utan den som ville börja sjunga i kören kom på de öppna repen och blev direkt provmedlem för att
efter ett par veckor, om det kändes bra, kunna söka in som aktiv medlem. Provmedlemskapet hade
därmed en “kvalitetssäkrande” funktionen, d.v.s. se till så att de som platsade i kören kom med i
kören. När dagens antagningssystem utformades infördes ett obligatoriskt antagningstest som ersatte
provmedlemskapets kvalitetssäkrande funktion. Provmedlemskapet behölls dock med konsekvensen
att antagningsprocessen är långdragen och är onödigt komplicerad.
Idag kan det ta upp till nio veckor, minst fyra, innan antalet aktiva medlemmar under terminen blir
känt. Detta ger en osäkerhet för körens planering och inverkar negativt på körens instuderingstakt.
Vidare medför provmedlemskapet att kören inte kan ställa samma krav på alla sångare, även om det
finns behov för det, och att nya sångare troligtvis inte känner lika stark delaktighet i kören som
fullvärdiga medlemmar, då ett provmedlemskap kan uppfattas vara på nåder. Styrelsen bedömer att
det finns en risk att kören förlorar nya sångare genom att det idag dröjer länge innan de som får plats
kan upptas som fullvärdiga medlemmar i kören.
Styrelsen föreslår mot ovanstående bakgrund att provmedlemskapet tas bort, primärt för att korta ner
antagningsperioden men också för att minska komplexiteten i antagningsprocessen. För att ytterligare
förenkla antagningsprocessen föreslår styrelsen även nedanstående ändringar i reglementet.
Yrkande 1 och 2 i denna proposition fick bifall från KM HT16 men måste enligt “§16 Stadgar” i
stadgarna stadfästas på det påföljande körmötet. Vidare, i det fall att KM bifaller yrkande 1 och 2,
rekommenderar styrelsen även att reglementet uppdateras för att spegla ändringarna i stadgarna enligt
yrkande 3 och 4. Till sist yrkar styrelsen även på att ta bort förekommanden av ordet “kölistan” i
reglementet i enlighet med borttagandet av kölistan i reglementet vid KM HT16. Om yrkande 3 och 4
bifalles yrkar styrelsen enligt 5a. Om yrkande 3 och 4 får avslag yrkar styrelsen istället enligt 5b.
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Styrelsen yrkar följande:
1) Att provmedlemskap tas bort som medlemskategori och att stadgan får ny lydelse enligt nedan.
(tillägg kursiverade, borttagningar överstrukna, […] opåverkad lydelse)

§6 Medlemskap
Kören utgörs av ordinarie medlemmar, provmedlemmar, seniloger och hedersmedlemmar. En
ordinarie medlem kan vara aktiv eller vilande.
§6.1 Aktiv medlem
Aktiv medlem är den som beviljats aktivt medlemskap av styrelsen efter att ha bedömts platsa
i kören utifrån sin musikaliska förmåga. Endast provmedlemmar kan ansöka om aktivt
medlemskap.
[...]
§6.3 Provmedlem
Provmedlem är nytillkommen sångare som erbjudits plats i kören efter att ha bedömts utifrån
sin musikaliska förmåga.
Provmedlem har rätt att ansöka om aktivt medlemskap till styrelsen. Bifalls ansökan övergår
provmedlemskapet till aktivt medlemskap. Avslås ansökan upphör medlemskapet automatiskt.
2) Att stadgans rubriknumrering uppdateras enligt beslutade ändringar.
3) Att reglementet får ny lydelse enligt nedan för att spegla borttagandet av termen provmedlem i
stadgarna.
(tillägg kursiverade, borttagningar överstrukna, […] opåverkad lydelse)

§2 Kören
I denna paragraf behandlas de regler och riktlinjer som gäller körens sammansättning.
§2.1 Storlek
Körens storlek är begränsad till total 52 sångare samt dirigent. Som sångare räknas
provmedlem och aktiv medlem. Styrelsen får besluta om överintag om det kan motiveras
utifrån ett musikaliskt eller långsiktigt rekryteringsbehov.
[...]
§3.3 Medlemskap
Ny sångare som bedömts platsa i kören erbjuds provmedlemskap har möjlighet att ansöka om
aktivt medlemskap om plats finns i lämplig stämma. Om fler sökande bedömts platsa i kören
vid samma antagningstillfälle än det finns lediga platser i lämplig stämma avgör lotten vem
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som erbjuds provmedlemskap turordningen för ansökning om aktivt medlemskap. Vid
lottdragning har den som sökt in till kören föregående eller innevarande termin men inte
kommit in på grund av platsbrist förtur framför andra sökande.
Provmedlem som deltagit på minst tre övningar, inklusive övningar innan provmedlemskapet
beviljats, kan ansöka om aktivt medlemskap till styrelsen som fattar beslut därom. Om
provmedlemmen inte ansökt om aktivt medlemskap inom 4 övningar från det att
provmedlemskapet erbjudits fråntas denne sitt provmedlemskap och sångaren placeras sist på
kölistan. Om sökanden inte har ansökt om aktivt medlemskap inom 4 veckor från det att
möjligheten givits fråntas sökanden möjligheten och kan inte längre ansöka om aktivt
medlemskap för innevarande termin.
[...]
§4.3 Provmedlem
Provmedlem förväntas delta på merparten av körens övningar och får vara med på körens
sociala aktiviteter.
Vad som är sagt om frånvaro för aktiv medlem gäller även för provmedlem.
4) Att reglementets rubriknumrering uppdateras enligt beslutade ändringar.

Ordinarie körmöte för LTH-kören VT17, 22 mars 20:15
Kemicentrum sal G, LTH
§1. OFMÖ
Ordförande Daniel Odenbrand förklarade mötet öppnat.
§2. Tid och sätt
Kallelse gick ut fyra veckor före mötet och handlingar skickades ut via e-post en vecka före
mötet. Mötet beslutade att godkänna tid och sätt.
§3. Val av mötesordförande
Mötet valde Daniel Odenbrand till mötesordförande.
§4. Val av mötessekreterare
Mötet valde Sara Johansson till mötessekreterare.
§5. Val av två justeringspersoner
Mötet valde Joel Olsson och Joel Svensson att jämte mötesordföranden och mötessekreteraren
justera protokollet. Joel Olsson och Joel Svensson blir även rösträknare.
§6. Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes utan ändringar.
§7. Upprättande av röstlängd
En lista skickades runt där alla närvarande skrev upp sig (se Bilaga 9 – Röstlängd). Medan listan gick runt lämnades punkten medan §8 avhandlades.
Efter att §8 avhandlats återupptogs §7. Alla närvarande ordinarie medlemmar lades till röstlängden som därefter fastställdes av mötet. Efter detta gick mötet vidare till §9.
§8. Meddelanden
Mötesordförande Daniel Odenbrand meddelade att den gula boken ska revideras. Förslag på
sånger som ska ingå ska tas fram av musikgruppen varefter alla körmedlemmar ska kunna
rösta på vilka sånger de vill ha med.
Daniel meddelade vidare att vi har en preliminär lokal bokad i Malmö för vårkonserten, eftersom vi inte har hittat ett lämpligt alternativ i Lund för tillfället. Kravet är att den ska vara
lagom stor och ha en orgel. Klosterkyrkan och Helgeands kyrka är redan kollade och Laurentzikyrkan är för liten. Ytterligare några alternativ i Lund ska kollas upp. En del medlemmar var positiva till att hålla konserten i Malmö för Elins skull (eftersom den är hennes examenskonsert). Ingen på mötet var starkt emot att hålla konserten i Malmö. Eftersom det förmodligen blir en gratiskonsert är det möjligt att vi inte tappar allt för mycket publik.
Vidare meddelade Daniel att senilog Henrik Kjellström håller på att arbeta på projektet att
göra om den interna hemsidan själv men har fastnat vid designen. Hemsidan har redan all
funktionalitet men det behövs folk som är intresserade av att hjälpa till med designen. Inga
speciella förkunskaper behövs och webbmästare Jens Gulin verkar kunna dra i projektet.
Mötet gick tillbaka till §7.

§9. Verksamhetsberättelse för 2016 [Bilaga 1]
Mötesordförande Daniel Odenbrand läste upp sammanfattningen av verksamhetsberättelsen i
Bilaga 1. Mötet hade inga frågor eller kommentarer kring detta.
§10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016 [Bilaga 2, 3]
Kassör Joel Olsson gick igenom resultat- och balansräkningen i Bilaga 2. Föreningen går med
dryg 15000 kronors vinst under 2016 vilket är bra. Dock ska vi inte gå plus för många år i rad
som ideell förening.
Karin Lovén undrade hur många år i rad vi gått med vinst och hur många år vi får göra det.
Kassör Joel Olsson svarade att vi gått med vinst minst ett år tidigare. Före detta kassör Joel
Svensson fyllde i att vi brukar gå med vinst men att vi normalt spenderar dessa pengar på
NSSS var 3:e år. Om resultatet är kring 0 är vi som förening momsbefriade. Samuel Bengtsson sa att det ska vara större vinster än de vi gör för att det ska ha någon effekt.
Anna Gustafsson föreslog att vinsten från förra året kan läggas på en bra lokal till vårkonserten. Kassör Joel Olsson meddelade att propagandaminister Magdalena Widgren Sandberg
även börjat fundera på att subventionera en körresa.
Kassör Joel Olsson sammanfattade den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2016
(Bilaga 3). Inkomsterna från brödsjungningarna har gått bättre än väntat trots att Alfa Laval
anlitat en egen kör under året. Medlemsintäkterna har varit något lägre än budgeterat p.g.a.
färre antal aktiva medlemmar. Ersättningen från studieförbundet har varit ca 3000 kronor
lägre än förväntat, men styrelsen har inte lyckats reda ut varför. Endast en faktura har kommit
från Magle konserthus trots att vi hållit två konserter där i år. Generellt har körens kostnader
varit lägre än budgeterat.
§11. Revisionsberättelse för 2016 [Bilaga 4]
Revisor Joel Svensson meddelade att han noterat att det saknades pengar från studieförbundet
och att lappen från dem är väldigt dåligt specificerad.
Revisor Joel Svensson läste upp revisionsberättelsen i Bilaga 4.
Klockan 20.47 lämnade en medlem mötet och röstlängden justerades (se Bilaga 9).
§12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016
Körmötet beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet för styrelsen 2016.
§13. Proposition angående borttagande av provmedlem i stadgarna [Bilaga 5]
Mötesordförande Daniel Odenbrand sammanfattade propositionen om borttagande av provmedlemskap i stadgarna (Bilaga 5). Borttagning av provmedlemskapet röstades igenom på
förra KM men eftersom det handlar om en stadgeändring måste propositionen bifallas vid två
körmöten i rad.
Propositionen består av fyra yrkanden. Daniel läste upp yrkande 1 som innebär att ta bort
medlemskategorin i stadgarna och yrkande 2 som innebär att uppdatera rubriknumreringarna i
stadgan enligt detta. Efter detta lämnade Daniel ordet fritt för frågor och diskussion, men körmötet var redo att gå till beslut.
Mötet beslutade att ge yrkande 1 bifall.

Mötet beslutade att utan diskussion även ge yrkande 2 bifall.
Daniel presenterade de nästa två yrkandena. Yrkande 3 i propositionen innebär att ta bort
provmedlemskapet i reglementet, medan yrkande 4 innebär att reglementets rubriknumreringar uppdateras.
Yrkande 3 innehåller formuleringen ” Om sökanden inte har ansökt om aktivt medlemskap
inom 4 veckor från det att möjligheten givits fråntas sökanden möjligheten och kan inte
längre ansöka om aktivt medlemskap för innevarande termin.”. Daniel fick frågan ifall kören
röstat om denna ändring tidigare och svarade nekande.
Innebörden av formuleringen i yrkande 3 diskuterades. Anna Gustafsson påpekade att man
enligt denna formulering kan ansöka även om man inte deltagit på någon övning efter uppsjungningen. Karin Lovén fyllde i att syftet med den nuvarande regeln att man ska delta på tre
övningar innan man kan ansöka om aktivt medlemskap är att den sökande ska visa att man
vill vara med.
Flera av körmedlemmarna tyckte att 4 veckor är en för lång betänketid. Joel Svensson föreslog en formulering utan tidsbegränsning som istället säger att det är upp till styrelsen. Ett förslag om att begränsa ansökningstiden till 2 veckor efter den sista öppna övningen kom upp
från flera håll. Jonas Andersen formulerade förslaget skriftligt och lämnade in förslaget till
ordförande Daniel Odenbrand.
Anna Gustafsson tyckte att styrelsens förslag skulle röstas igenom, varefter man kan återkomma till detta vid senare körmöten om det visar sig innebära några problem.
Diskussionen fortsatte och Fredrik Svensson påpekade att denna terminens sent inkomna nya
medlemmar hade låsts ute med en reglementesformulering enligt yrkande 3. Samuel Bengtsson föreslog att istället formulera ansökningstiden som 5 veckor efter den sista öppna övningen. Han påpekade vidare att reglementet är till för att peka ut riktningen i normalfallet,
och att speciella situationer kan lösas med ett extra KM eller ett styrelsebeslut. Joel Svensson
var av en annan åsikt och påpekade att reglementet är ett styrdokument för styrelsen som inte
får frångås. Samuel Bengtsson lade till att hans huvudpoäng var att medlemmar generellt inte
ska komma in mitt i terminen.
Magdalena Widgren Sandberg formulerade ett förslag skriftligt om att begränsa ansökningstiden till 2 veckor efter att erbjudandet getts och lämnade in detta till Daniel Odenbrand.
Anna Gustafsson avslutade diskussionen genom att föreslå att mötet skulle gå till beslut.
Styrelsens yrkande 3 ställdes mot Magdalenas förslag. Mötet röstade igenom styrelsens förslag. Därefter ställdes styrelsens yrkande mot Jonas förslag och vann åter omröstningen. Daniel Odenbrand ställde sedan styrelsens yrkande 3 mot avslag.
Mötet beslutade att ge yrkande 3 bifall.
Mötet beslutade att utan diskussion även ge yrkande 4 bifall.
Klockan 21.10 lämnade en medlem mötet och röstlängden justerades (se Bilaga 9).

§14. Proposition angående borttagning av ordet kölistan i reglementet [Bilaga 6]
Ordförande Daniel Odenbrand läste upp yrkande 1a om att ta bort ordet kölistan i reglementet
(Bilaga 6). Eftersom alla yrkande i Bilaga 5 bifallits av styrelsen var yrkande 1b i Bilaga 6
inte aktuellt.
Anna Gustafsson frågade om skillnaden mellan kölista och förturslista. Daniel förtydligade
skillnaden som att förturslistan innebär att de sökande aktivt måste söka igen vid starten av en
ny termin, medan kölistan innebär att kören måste kontakta förra terminens sökande.
Propositionen diskuterades inte vidare och ordförande Daniel Odenbrand frågade mötet ifall
det kan bifalla yrkande 1a.
Mötet beslutade att ge yrkande 1a bifall.
§15. Proposition angående borttagning av lottdragning i antagningsprocessen [Bilaga 7]
Ordförande Daniel Odenbrand läste upp yrkande 1a om borttagning av lottdragning i antagningsprocessen (Bilaga 7). Eftersom alla yrkande i Bilaga 5 bifallits av styrelsen var yrkande
1b i Bilaga 7 inte aktuellt.
Daniel fick ett par frågor som handlade om ifall det är vanligt i praktiken att man drar lott och
om fall av överintag av sångare kommer att minska som följd av bifall av propositionen. På
dessa frågor gavs svaren att det sällan sker lottdragning och att beslut om överintag inte direkt
kommer att påverkas av propositionens utfall. Magdalena Widgren Sandberg lade till att överintag har gjorts t.ex. i fall då man inte förväntat sig att de antagna kommer att stanna i kören
en längre period.
Mötet diskuterade propositionen. Flera personer framförde åsikten att det inte finns behov av
att gradera sångarnas nivå utöver antagningstestet och att andra aspekter hos de sökande kan
vara viktiga, t.ex. engagemang och utveckling. Ett önskan om att försöka göra överintag istället för att neka någon plats uttrycktes också. Mot dessa argument framfördes kommentarer om
att propositionen inte handlar om antagningstestet utan om huruvida vi ska hantera fall då någon måste nekas p.g.a. platsbrist med lottdragning eller antagningsbeslut av dirigenten. Vidare att det kan finnas fall då en speciell rösttyp eftersöks framför en annan utan att det är någon skillnad på den musikaliska nivån.
Mötet röstade om yrkande 1a i propositionen. Flera röster var för och flera emot, och mötesordförande fann inte kvalificerad majoritet för bifall. Votering begärdes och genomfördes
med resultatet 12 för bifall och 7 för avslag av 19 röstberättigade. Yrkande 1a avslogs eftersom bifall kräver 2/3 majoritet (13/19 röster).
§16. Extraval av styrelsemedlem [Bilaga 8]
Mötesordförande Daniel Odenbrand lämnade ordet till valberedningen. Jonas Andersen föredrog valberedningens förslag till extraval av notfiskal till HT17 (se Bilaga 8).
Mötet valde styrelsemedlem i enlighet med valberedningens förslag.
§17. Extraval av funktionärer [Bilaga 8]
Minna Torlegård Hoffberg föredrog valberedningens förslag till extraval av övriga funktionärer (se Bilaga 8). Utöver förslagen i Bilaga 8 framfördes även följande nominering:

Fredrik Siemund (B) - Matlaget
Mötet valde enhälligt valberedningens förslag till funktionärer (Bilaga 8) med detta tillägg.
§18. Val av valberedning [Bilaga 8]
Jonas Andersen Minna föredrog valberedningens förslag till valberedning (se Bilaga 8). Utöver förslagen i Bilaga 8 framfördes även följande nominering:
Malte Marthin (T) - Valberedningen tenor
Valberedningen alt är vakant.
Mötet valde enhälligt valberedningens förslag av valberedning (Bilaga 8) med tillägget ovan.
§19. Övrigt
Joel Svensson påpekade att styrelseutskicket från KM HT16 fortfarande ligger uppe på hemsidans anslagstavla och inte kan tas bort av någon annan än styrelsen. Han föreslog att styrelsen
ska ta bort detta.
Anna Gustafsson meddelade att terminens alla stamrep nu finns inlagda i kalendern.
Jonas Andersen frågade om man kan skicka in förslag på sånger till revideringen av gul bok.
Mötesordförande Daniel Odenbrand svarade att förslag kan skickas till musikgruppen.

§20. MOFKMA
Mötesordförande Daniel Odenbrand förklarade mötet avslutat.

___________________________________
Daniel Odenbrand, Mötesordförande

______________________________
Sara Johansson, Mötessekreterare

___________________________________
Joel Olsson, Justerare

______________________________
Joel Svensson, Justerare

PRINCIPBESLUT
Stadfästa sektionsstadgar i Fullmäktige
Kårhuset Lund, 2017-08-17
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot

Principbeslut om stadfästande av
sektionernas stadgar i Fullmäktige
I våras ålades random person av Fullmäktige att skriva instruktioner till sektionerna om hur
de ska gå till väga för att få sina stadgar stadfästa av Fullmäktige. Jag tog på mig att göra detta
och har under sommaren diskuterat detta med Niklas Ingemansson, Linus Hammarlund,
Tim Djärf och även bett om input från er i Fullmäktige via er slack. Bifogat finner ni mitt
förslag. Vad tycker ni?

I Styrdokumentens tjänst, dag som ovan
AGNES SÖRLIDEN
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GUIDE
Stadfästa sektionsstadgar i Fullmäktige
Kårhuset Lund, 2017-08-17
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot

Sektionernas guide till
att stadfästa sina stadgar i Fullmäktige
1.

Varför ska sektionernas stadgar stadfästas av
Fullmäktige och vad innebär det?

Enligt Teknologkårens stadgar § 10.13 gäller:
”Sektion ska ha av Fullmäktige stadfästa stadgar vilka ska innehålla övriga
bestämmelser rörande Sektionens organ.
Fullmäktige får delegera till Kårstyrelsen att då det är lämpligt godkänna
ändringar i Sektions stadga.
Sektionens stadgar står under Teknologkårens styrdokument. Sektionen ska
verka för att dess stadgar inte står i strid med Teknologkårens styrdokument.”
Anledningen till att detta kapitel finns med i kårens stadgar och att sektionerna måste skicka
in sina stadgar till Fullmäktige är för att:
 säkerställa att sektionerna bedriver den verksamhet som de åläggs att göra av
Teknologkåren och enligt Högskoleförordningen
 säkerställa att sektionens stadgar inte strider emot Teknologkårens styrdokument

2.

Handlingsstopp och viktiga datum

Alla handlingsstopp och viktiga datum som listas nedan omnämns i Teknologkårens stadgar
kapitel 5 Fullmäktige.

Kallelse
Kallelsen skickas ut senast 13 läsdagar före sammanträdet.
Kallelsen till kårens Fullmäktigemöten mailas ut till Fullmäktiges ledamöter, suppleanter,
adjungerade samt de som skrivit upp sig på listan över intresserade. I detta innefattas att alla
sektionsordföranden får mailet. För att bli uppskriven på listan av intresserade maila önskad
mailadress till talman@tlth.se.

Beslutsärenden
Beslutsärenden ska skickas in till Talmanspresidiet senast 12 läsdagar före sammanträdet.

Föredragningslista och handlingar
Föredragningslistan och handlingarna skickas ut senast 7 dagar varav minst 4 är läsdagar.
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3.

Vilka handlingar ska sektionen skicka in?

För att er sektions stadgar ska behandlas på nästa Fullmäktigemöte måste ni ha skickat in
handlingarna enligt listan nedan till Talmanspresidiet (talman@tlth.se) senast 12 läsdagar före
mötet:
 Sektionens stadgar
 En lista över de förändringar som gjorts sedan förra gången stadgarna stadfästes
innehållande:
o Vilka paragrafer som ändrats
o Från och till vilken text man ändrat
o Samt en kortare beskrivning av varför förändringen gjorts
Alla dokument ska skickas in i både word alt. Latex-fil och pdf-format!

4.

Närvaro vid Fullmäktigemötet

Under det mötet som era stadgar behandlas förväntas ni närvara för att kunna svara på
eventuella frågor. Att inte ha någon representant från sektionen närvarande som kan föra er
talan kan leda till att sektionens stadgar avslås/bordläggs.
Datum för terminens Fullmäktigemöten finner ni i protokollet från terminens första möte då
de klubbas alternativt kan ni fråga Talmannen efter dessa.
Anmälan av närvaro och för att få mat under Fullmäktigemötet (vilket alla Teknologkårens
medlemmar som närvarar vid Fullmäktiges möten har rätt att få) ska man maila gs@tlth.se
namn och matpreferenser. Detta görs senast det datum som står i kallelsen till det
Fullmäktigemötet, vilket brukar vara ca 8 dagar innan mötet.

5.

Vad händer om Fullmäktige inte stadfäster
sektionens stadgar?

Om Fullmäktige avslår en sektionsstadgar gäller inte dessa. De stadgar som gäller för
sektionen är således de som senast stadfästes av Fullmäktige. Verksamhet på sektionerna ska
bedrivas i enlighet med de stadgar som senast stadfästes.
När en sektion får sina stadgar avslagna bör de snarast möjliga skicka in ett nytt förslag till
Fullmäktige för att undvika konflikter mellan styrdokument. Sektionen kommer alltid få ett
medskick om varför stadgarna inte stadfästes och här vill vi poängtera ännu en gång vikten
av närvaro vid Fullmäktigemötet.

I Styrdokumentens tjänst, dag som ovan
AGNES SÖRLIDEN
Kårstyrelseledamot 17/18
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Vilket år att vara i livet, och vilket år att vara en del av Teknologkåren. Storartat är ett ord som sällan är
undermåligt men har ändå svårt att hålla måttet när Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas
utomordentliga verksamhetsår 2015/2016 ska summeras.
2015/2016 var året då Start Up Fair arrangerades för första gången; året då Teknologkåren arrangerade sin första
Match Cup i sjön Sjön, Sjön Sjön Ocean Race; och året då vår hemsida kom över till rätt sida millennieskiftet.
Såväl SOUP:en och hela stadgan som Cornelis och Lophtet har fått rejäla uppfräschningar. Den senare har
dessutom firat enastående 50 år i Teknologkårens ägo med en brakande Oktoberfest.
Mycket gott. Men kärnverksamheten, tänker du kanske nu käre läsare, vad hände med utbildningsbevakningen
under året? Självfallet håller 2015/2016 det storartade måttet även här. LTH har under året antagit både en ny
utbildnings- och forskningsorganisation där vi har haft stort inflytande. Vi har även, efter många års slit, äntligen
kunnat fira den första tentaperioden med anonyma tentor. Teknologkåren kan dessutom stoltsera med att fylla i
princip samtliga av sina studeranderepresentantposter, något som är förunnat mycket få kårer i Lund men även i
Sverige.
Men trots allt detta svärtas det gångna året av världens oroligheter. Länder hålls lamslagna av stängda gränser och
terrorhot. Universitet diskuterar valideringsprocesser för nyanlända. Vi studenter uppmanar varandra till att ta
vara på våra starkaste sidor – diskussion och medmänsklighet. Jag ser med stor respekt och glädje tillbaka på den
insamling för människor på flykt där Teknologkårens sektioner och dess medlemmar tillsammans drog in över
200 000 kr. Vi får aldrig sluta leva upp till våra framtids ideal. För om inte studenterna gör det, vem gör det då?
Kanske var det ovan nämnda insamling; kanske var det en kraftansträngning på kollegierna; kanske var det blott
en lycklig slump. Men Teknologkårens sektioner har aldrig varit så nära varandra och sin centralorganisation som
de är idag. Detta faktum enar Teknologkåren och samtliga av dess medlemmar. Må denna kärlek för evigt frodas.
Med allt detta sagt, när jag nu minns tillbaka på året, och min egen tid som kapten/galjonsfigur/målvakt/
pappersvikt, är det människorna bakom verksamheten som finns närmast hjärtat. Alla hundratals (närmare
bestämt drygt 600 unika) funktionärer i ledningsorgan, utskott, kollegier och studentrepresentanter som
möjliggör Teknologkårens centrala verksamhet. Utan er, utan oss, är vi inget. Nedan följer något av det vi
tillsammans har gjort, det lilla som nu fick plats på 76 sidor.
Det är med stor vördnad och stolthet som jag nu vill ge den syrerika facklan vidare och be er att lägga
2015/2016, verksamhetsberättelsen och undertecknad ad acta.
Ur tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 15/16
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Under hösten 2015 genomförde Fullmäktige 4 av 5 st planerade sammanträden. Sista mötet fick ställas in på
grund av bristande antal av ledamöter. Hösten 2015 präglades av ett starkt avhopp av ledamöter, under sista
halvan av hösten fanns totalt 20 st ledamöter inklusive suppleanter kvar. Diskussioner om att genomföra ett
extra val för att fyllnadsvälja vakanta platser hölls. Utfallet blev att det snarare skulle förvirra medlemmarna då
valet till Fullmäktige 2016 skulle genomföras strax därefter. Det låga antalet ledamöter tilsammans med låg
närvaro har lett till att en stor del av mötena hållts med knappt godkänd beslutsförhet.
Generellt har ledamöterna upplevt att det varit ett högt men demokratiskt tempo på mötena. Det har funnits gott
om tid att genomföra både bra diskussioner och ta bra beslut. Ledamöter har ombetts att hålla kortare men
konkretare uttalanden och inte upprepa sig själva.
Rapporter från styrelsen och presidet har inkommit till i princip varje möte. Rapport om ekonomin har
inkommit efter behov och Generalsekreterarens goda omdöme. Mer bristande har rapporterna från KFS AB
varit och det finns ett behov av se över vilken rapportering Fullmäktige vill se.
DANIEL LUNDELL,
Talman HT15

Under våren 2016 genomförde Fullmäktige 7 st sammanträden. Från början var 6 st möten planerade men
Fullmäktige fick sammankalla ett extra möte då handlingarna till möte nummer 5 var extremt sent utskickade.
Tyvärr har det inte varit en isolerad händelse, under våren har handlingar kommit ut sent. Det har varit olika
faktorer som har påverkat utskicket. Det har varit förseningar hos både talman och styrelsen. Ibland har
handlingarna inte inkommit i tid för att skickas ut och då blir det sent utskickat till ledamöterna. Det finns ett
behov av att tydligare kommunicera vilka deadlines som gäller för handlingar.
Även våren har präglats av möten med högt tempo och effektiva beslut. Fullmäktige fick även prova på att hålla
en interpellationsdebatt som satte igång ett arbete med att förtydliga riktlinjer. Det har hållts vår-FM där nya
heltidare, styrelse samt övriga funktionärer valdes in. Under våren har deltagande hos ledamöterna varit god men
inför hösten ser Fullmäktige ut att återigen stå inför ett avhopp som kommer leda till ett ordentligt tapp av
ledamöter.
DANIEL LUNDELL,
Talman 2016

Då posten som Valnämndens ordförande var vakantsatt för kalenderåret 2015 har undertecknad tillsammans
med Talman Daniel Lundell under höstterminen lett Valnämndens arbete.
Arbetet började med att söka upp de av sektionerna tillsatta representanterna. Dessvärre var dessa få till antalet,
något som präglade hela Valnämndens arbete under perioden. Undertecknad tog därefter fram en tidsplan för
arbetet där den huvudsakliga marknadsföringen delades upp i två perioder - marknadsföring av
kandidaturmöjligheten samt marknadsföring av kandidater och votering. Informationsansvarig David
Gustavsson valdes som operativt ansvarig för att genomförandet av hela marknadsföringen som han fann
lämpligt.
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För att höja valdeltagandet marknadsförde Heltidare och Styrelseledamöter valet i Teknologkårens monter på
ARKAD. Likt föregående år utlystes även en tävling mellan sektionerna där den sektion med högst valdeltagande
fick en tårta. Tävlingen togs återigen hem av I-sektionen.
Själva voteringen genomfördes huvudsakligen via den till föregående år av Johan Förberg ihopsnickrade
hemsidan för val, vilket också är det voteringsalternativ som marknadsfördes mest. Utöver hemsidan för val gick
det att rösta på papperslappar under de perioder då valet marknadsfördes fysiskt.
Till slut landade det totala valdeltagandet på 9,8 %, vilket går att jämföra med föregående års 11,7 %.
JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16

Valberedningen genomförde tillsammans med heltidare och styrelsen en marknadsföringskampanj på campus
inför FM. Det resulterade i över 400 nomineringar, 100 fler än perioden före. Heltidare och styrelse gjorde ett
mycket bra jobb med att marknadsföra. Valberedningen har diskuterat hur arbetet kan struktureras upp bättre
föratt få kontinuitet i arbetet och föra kunskap vidare till nästa valberedning. Under två intensiva veckor
genomfördes intervjuer som efter långa diskussioner resulterade i våra förslag som vi lade fram inför
Fullmäktige. På FM valde Fullmäktige att följa våra förslag på alla poster. Valberedningen är nöjd med höstens
arbete.
PETTER MÅRTENSSON,
Valberedningens ordförande 2015

I början av perioden bestod Valberedningen endast av en ledamot och en ordföranden. Tack vare den tidigare
valberedningen och den nuvarande ordföranden dubblades dock utskottet till 4 funktionärer innan den första
nomineringsperiodens början. Valberedningen valde tidigt att alla ledamöterna samt ordföranden skulle
genomföra intervjuerna tillsammans, i den mån det var mjöligt. Målet var att skapa en så balanserad valberedning
som möjligt för att minimera risken för subjektivitet vid intervjuer och val.
Tre nomineringsperioder hölls, och två valmöten. Under den här tiden nominerades 243 olika personer,
intervjuades 53 antal personer, och valdes 33 antal personer. 8 poster blev vakantsatta.
Arbetsbördan för valberedningen upplevdes hög under terminen, vilket utskottet framför allt ansåg berodde på
behovet av att behöva köra tre nomineringsperioder med tillhörande intervjuprocesser. Anledningen till det här
låg i det svaga intresse som fanns för flera av posterna. Många eftermiddagar, kvällar och vissa helger ägnades åt
förarbete, intervjuer och efterarbete. Valberedningen fick förmånen att ta del av en mängd visioner och
missioner. Arbetet att välja kandidaterna gick förhållandevis enkelt, men vid behov skapades omfattande
diskussioner för att särskilja den bästa kandidaten av flera.
Orosmoment under terminens gång var det svaga intresse som fanns för vissa poster, därav som funktionär i
valberedningen.
CAMILLA DE VERDIER,
Valberedningens ordförande VT16
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Styrelsen har i år haft 17 protokollförda möten. Under hösten hade Styrelsen informella möten mer sporadiskt,
delvis på grund av praktiska skäl och delvis då ansvar för den löpande verksamheten till stod del har delegerats
till Presidiet. Under våren ökade behovet i takt med att det blev praktiskt lättare, varför flera informella möten
hölls. Styrelsen har haft en mycket aktiv beslutsuppföljning med ett stort och brett antal punkter funnits med.
Arbetet med dessa punkter har skett i mindre grupper med en ansvarig styrelseledamot.
Nedan listas ett antal större arbetsområden under året. Observera att Verksamhetsplanen rapporteras för sig,
varför punkter från den inte finns med nedan.

















Humanitärhjälp
Under hösten 2015 var flyktingströmmen till Sverige stor och Styrelsen diskuterade vad Kåren kunde
göra i frågan. Efter många idéer visade sig att intresset från verksamheten var lågt och det slutade med
att Kåren gav ekonomiskt bidrag.
Hemsidan
Under året har en ny hemsida lanserats efter mycket och hårt arbete. Samtidigt fortsätter arbetet under
nästa år med att förbättra den.
Utvärdering av Nollningsutskottets struktur
En länge aktuell fråga som Styrelsen valde att ta tag i ordentligt och undersöka grundligt, delvis baserat
på tidigare utvärderingar. Slutförslaget om en under vårterminen arvoderad Nollegeneral är i skrivande
stund obehandlat av Fullmäktige.
Kårhusservice arbetsform
Under sommaren upptäcktes oegentligheter i hur vi hanterar arbetsformen för Kårhusservice och
förändringar gjordes så att de ses som arvoderade funktionärer. Styrelsen agerade snabbt och kraftfullt,
vilket väckte missnöje inom Kårhusservice och en långsiktig utredning tillsattes för att reda ut en djungel
av regler och undantag. Slutförslaget är i skrivande stund obehandlat av Fullmäktige men innebär att
höstens förändringar ska bestå.
Samarbete med Sektionerna
Frågan tangerar förvisso en Verksamhetsplanspunkt men mycket har gjorts utöver den.
Sektionskontaktsuppdraget har värderats högt vilket gett ännu bättre relationer till Sektionerna. Mycket
kraft har lagts på styrelseutbildning och -workshop samt remisser vilket har märkts genom ett ökat
intresse för Kårens centrala verksamheter. Vidare har ett interndokument för hantering av äskanden
tagits fram, då behovet varit stort och flera typer av äskanden inkommit under året.
Bemanning av kansliet
Hur Kårexpen ska bemannas har utretts under året. I höstas var en kanslist inhyrd. Efter årsskiftet blev
det möjligt att anställa denne på korttid, vilket också gjordes då den lösningen var billigare. Under våren
gjordes en utredning där slutförslaget var att anställa samma kanslist tillsvidare, samt att följa upp läget
under nästa år. Detta förslag antogs också av Fullmäktige.
Relation till Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet
Sedan Kåren valt att stå utanför Studentlundssamarbetet har relationen till dess aktörer varit frostigare
än önskat. Under året har Styrelsen flera gånger diskuterat relationen och genom Kårordförande även
aktivt arbetat för att förbättra den, något som vi också lyckats med.
Framtagande av Verksamhetsplan och Budget 2016/2017
Under våren har det arbetats med att lägga fram förslag till nästa års verksamhet. Arbetet har skett i två
arbetsgrupper med hjälp av Heltidare och Fullmäktigeledamöter. Åsikter har samlats brett och sedan
kokats ner till spetsiga förslag.
Vinteröverlämningen
Sedan tentorna flyttades till efter jul har överlämningen för de heltidare som tillträder då försvårats.
Frågan aktualiserades i och med att samtliga heltidare inom utbildningsutskottet enligt den nya
strukturen sitter från sommar till sommar. Styrelsen utvärderade de senaste årens vinteröverlämningar
och konstaterar att småjusteringar kan göras men en bredare översyn inkluderat sommaröverlämning
heltidargruppen med fördel kan genomföras.

För mer detaljerade sammafattningar av Styrelsens löpande arbete hänvisas till Styrelserapporterna i handlingarna
till varje Fullmäktigesammanträde. En sammanfattning av höstens arbete finns i handlingarna till FM1 2016 och
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en sammanfattning för våren finns i handlingarna till FM7 2016. Vidare hänvisas till Styrelsehandlingar och protokoll för mer detaljerad information.
OSKAR HANSSON,
Styrelseordförande 15/16

Teknologkårens ekonomihantering har överlag fungerat bra under verksamhetsåret. Den interna ekonomiska
apparaturen har många parter, vilket tidvis resulterar i fördröjd hantering, men säkerheten det innebär väger klart
till fördel. För faktureringen är det nämnvärt att kanslisttjänsten har avlastat och underlättat för flertalet
heltidsarvoderade funktionärer.
Under året har Fullmäktige och Styrelsen beviljat upplösning av fonderade medel för inköp och reparationer som
inte inryms i budget. De största av dessa var för Kårhusets investeringsfond ämnade till upprustning av Cornelis
samt inspektorstavlor och för Kårhusets underhållsfond till reparation av den för verksamhetsåret nya projektorn
i Gasquesalen samt inköp av nya tält.
Teknologkåren övergav vid årsskiftet kortbetalningar med Babs Paylink, till förmån för iZettle. Övergången
upplevs som lyckad och ger, förutom en förväntan på lägre kostnader, även större möjlighet att följa upp och ge
statistik på försäljning, framför allt inom pubverksamheten.
Under året har frågan rörande kanslisttjänsten utretts av Styrelsen, vilket har mynnat ut i att vår inhyrda kanslist
har visstidsanställts från och med mars till verksamhetsårets slut. Så kommer även att vara fallet för höstterminen
2016.
Medlemshanteringen har under året fungerat väl. Trenden med att allt färre av våra medlemmar skriver in sig
fysiskt, till förmån för betalning via vår medlemsportal, fortsätter. Vårt medlemssystem håller för belastningen,
även om det under Nollningen har förekommit fördröjningar vid registrering av inkommande betalningar. Vid
verksamhetsårets slut hade Teknologkåren 7014 medlemmar, vilket ger en anslutningsgrad på 84 %.
Vidare beslutades det under året om en ny struktur för medlemsavgift, vilken träder i kraft med verksamhetsåret
2016/2017. Den nya medlemsavgiften kommer att frångå modellen med en lika stor avgift för samtliga studenter
för att istället vara beroende av utbildningslängd för respektive student. Sektionsbidraget, vilket är tätt
sammankopplat med medlemsavgiften, förblir dock oförändrat och sektionerna utbetalas även fortsättningsvis
30 kr per medlem varje termin.
JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16

Verksamheten i KFS i Lund AB har under verksamhetsåret 2015/206 gått i stort sett i enlighet med plan och
budget. Under året har bolaget fått nya ägardirektiv, som sätter ännu större fokus på bolagets vision:
"KFS skall med god tillgänglighet och högkvalitativ service förse LTHs studenter med rätt läromedel till bästa
möjliga pris."
Det ekonomiska utfallet från den löpande verksamheten ser vid dags datum ut att landa i linje med budget.
Omsättningen kommer att bli ett par hundra tusen över budget, samtidigt som även rörelseresultaten förväntas
bli något bättre än budgeterat. Bolagets ekonomiska mål gör gällande att verksamheten skall göra en liten vinst,
som täcker de investeringar som krävs för att ständigt förbättra verksamheten, men att vinsten inte heller får bli
för stor. Skulle vinsten överstiga målen, kommer priserna att sänkas inför nästa verksamhetsår.
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Under året har bolagets VD framgångsrikt arbetat med att minska de indirekta kostnaderna, då bolagets VD och
styrelse anser att det är av största vikt att verksamheten drivs med stort fokus på att hålla nere kostnader. Detta
eftersom en av de absolut viktigaste aspekterna med verksamheten är att kunna tillhandahålla billigaste möjliga
kurslitteratur.
Nedan följer en kort sammanfattning av för bolaget viktiga händelser under året_






Ny hemsida lanserades augusti 2015
Ombyggnation och förenkling av bolagets IT-system
Nya ägardirektiv
Kundundersökning genomförd, med ökande kundnöjdhet
Fortsatt goda relationer med sektionerna kring nolleverksamheten

ERIK LARSSON,
Styrelseordförande KFS

Pålsjö Ängsblad har fått en nystart detta året efter att tidningen inte getts ut på fyra år. Årets redaktion har gett ut
totalt fyra nummer, två på höstterminen och två på vårterminen. Varje nummer har getts ut i 1100 exemplar som
varit uppskattade av medlemmarna. Efter höstterminen byttes delar av redaktionen ut då det var folk som skulle
på utbyte eller satt på andra tidskrävande poster.
En ny design för tidningen togs fram av Johan Förberg. Detta gjordes redan innan höstterminen började och ett
förslag som uppskattades av övriga redaktionen visades upp på första mötet.
De olika numren har blivit allt bättre efterhand och det sista numret blev vårt bästa. I Pålsjö har du kunnat läsa
om häftiga event anordnade av Teknologkåren, hur det är att vara på utbyte, aktuella debatter på Kåren och
mycket mer. Vi har även haft vissa återkommande inslag som kortare intervjuer med heltiderna om vad de sysslar
med på sina respektive poster och alla sektioner har också fått skicka in bidrag till tidningen där de berättar lite
kortfattat om vad de håller på med. I stort sett kan man säga att vårt mål med tidningen har varit att skapa en
läsvärd tidning för medlemmarna och att återetablera den på campus, vilket jag tycker att vi har lyckats med.
Under vårterminen ändrades namnet på posten Pålsjö Ängsblads redaktör till den mer beskrivande titeln
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad.
Sammanfattningsvis har det varit ett spännande år för redaktionen som fått väcka liv i Pålsjö och skapat en
intressant och läsvärd tidning. För min egen del har det varit väldigt roligt och lärorikt att vara chefredaktör för
Pålsjö Ängsblad.
DESIRÉE OHLSSON,
Pålsjö Ängblads redaktör 15/16
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2. Utskotten
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Utbildningsutskottet har under verksamhetsåret bestått av två arbetsgrupper. Respektive arbetsgrupp har haft två
vitt skilda arbetsmetoder men med gemensamma ansvarsområden. De har båda hanterat ärenden, frågor,
diskussioner och beslut av utbildningspolitisk eller studiebevakande karaktär. Ledningsgruppen (LeG) har
mestadels agerat operativt och reaktivt medan Strategigruppen har agerat proaktivt. Förhållandet mellan
grupperna har varit ömsesidigt berikande då LeG förberett agendor inför strategigruppens sammanträden och
utnyttjat strategigruppen som förankringsinstans i många avseenden. En majoritet av det som redogörs under
kapitlet “Utbildningsfrågor” har i de flesta fall föranletts eller resulterat som konsekvenser av arbetsgruppernas
arbete. Därför kommer det här nedan endast att redogöras för vissa specifika, för respektive arbetsgrupp, frågor
som behandlats.

Ledningsgruppen (LeG) har under året träffats regelbundet och i stort sett varje vecka. Det har under enstaka
perioder varit längre uppehåll mellan sammanträdena på grund av större händelser som rör om i planeringen.
LeG-mötena har i regel varit en timme långa. LeG- mötena har nästan alltid följt direkt efter de så kallade
“Politikermötena”. På politikermötena, då Kårordförande medverkat, har utbildningsfrågor av
universitetsgemensam såväl som fakultetscentral karaktär behandlats. Det har inneburit att dagordningarna på
LeG har bestått av, nästan uteslutande, av LTH-specifika frågeställningar av operativ karaktär. LeG har jobbat
med en beslutsuppföljning för att enklare ha överblick över vilka prioriterade ärenden som ska drivas. På så sätt
har mycket färre ärenden “fallit mellan stolarna” än tidigare.
Nedan listas ett axplock av nämnvärda händelser som LeG varit drivande i under verksamhetsåret:
 Firande av införandet av anonyma tentor. Över 200 studenter dök upp och åt tårta i Cornelis. Dessutom
anordnades, tillsammans med gastronomiföreningen Allium, ett mingel där studieråd och LTH-personal
kunde mötas för att fira denna milstolpe i påverkansarbetet.
 LeG har under året implementerat det nya studeranderepresentantskollegiet (StuX), bestående av fem
mindre delkollegier. LeG-mötena har i det avseendet agerat förmöte och ledamöterna har delat ansvaret
av att sammankalla och leda delkollegierna.
 Tematiska studiekvällar har anordnats. Studieråden har fått nyttja Cornelis och haft studiekvällar med
specifika teman såsom matematik och programmering.
 Gediget och väldigt tidskrävande arbete med framtagandet av nytt åsiktsdokument samt ny struktur för
Utbildningsutskottet. Den nya SOUPEN klubbades i början av verksamhetsåret och en slutgiltig
redogörelse för vad det nya Utbildningsutskottet ska göra finns redogjort i en slutrapport.
 CEQ-mingel där studieråden samt LeG delade ut kaffe, godis och alkoholfri champagne till
förbipasserande om de ville prata om CEQ.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

Strategigruppen har under året träffats 4 gånger vilket varit mycket mindre än önskvärt. Strategigruppen har
fungerat som bollplank och remissinstans i frågor av strategisk betydelse som diskuteras främst ledningsnivå vid
LTH, men även SFS och LU-frågor. Dessutom har Strategigruppen varit inblandande i framtagandet av det nya
åsiktsdokumentet såväl som utbildningsutskottets nya struktur. Strategigruppens möten har varit väldigt långa, i
många fall över 4 timmar, samt präglats av storartade visioner. Övriga strategiska frågor som behandlats:
Eventuell övergång från nuvarande utbildningsupplägg till ett “3+2”-system där civilingenjörsutbildningen
omfattas av ett 3-årigt kandidatarbete följt av ett 2-årigt mastersarbete. Ännu saknar Teknologkåren en bestämd
åsikt i frågan.
 LTH:s organisationsreform som trädde i kraft 1 maj 2016 och dess förarbete.
 Teknologkårens verksamhetsplan ur ett utbildningsperspektiv.
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Centre for engineering education (CEE) och vilken sorts inflytande vi vill ha i organet.
Kvalitetssäkringsramverk vid LTH. De metoder och underlag som ska vara styrande då kvalitén vid
LTH:s utbildningar ska befästas.
LU:s och LTH:s strategiska planer.

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

Nyheter i ledning, organisation och utveckling
En stor del av utbildningsutskottets arbete det senaste året har kretsat kring den nya organisationen vid LTH.
Utbildningsberedningen och de fem utbildningsnämnderna har avskaffats och ersatts med en ledningsgrupp för
utbildning på grund och avancerad nivå. Likaså har de tre forskningsnämnderna samt forskningsberedningen
ersatts med en forskningsnämnd och en forskarutbildningsnämnd. Teknologkåren har varit delaktig i
utformningen av den nya organisationen och även fått in ett antal viktiga förändringar i LTHs arbetsordning.
Filippa de Laval och Alexander Pieta Theofanous har suttit som studeranderepresentanter i arbetsgruppen som
driviti igenom, bland mycket annat, att Teknologkåren har rätt att välja suppleanter och även ska adjungeras till
Prefektrådet om frågor som berör studenterna diskuteras.
Kvalitetsramverk
Teknologkåren har även varit delaktiga i en arbetsgrupp som arbetat med att utveckla kvalitetssäkringen av
utbildning på grund och avancerad nivå. Arbetsgruppen har utvecklat en helt ny form av programutvärderingar
med fokus på studentcentrerat lärande. Tidigare har det funnits osammahängande rapporter som inte använts i
vidareutveckling av utbildningarna - något som det nya kvalitetsramverket ska råda bot på. Däremot är
studenterna vid verksamhetsårets slut inte involverade i utformningen av majoriteten av de processer som
reglerar hur organisationen arbetar. Studenterna har uteslutits från stora delar av utvecklingsarbetet av de nya
processerna på grund av tidsbrist från LTH:s lednings sida. Filippa de Laval har varit studeranderepresentant i
arbetsgruppen och påverkat avsevärt mycket samt kontinuerligt förankrat förslag och idéer med Teknologkåren.
Strategisk planer
LTH:s såväl som LU:s strategiska plan löper ut med kalenderårets slut och till den 1 januari 2017 skall det finnas
nya strategiska planer. Tidigare har de strategiska planerna på universitets- och fakultetsnivå använts sporadiskt. I
regel har de varit fulla av floskler och svårmätta mål. Under verksamhetsåret har en arbetsgrupp, främst med
representanter från LTH:s fakultetstyrelse, utvecklat en ny strategisk plan. Björn Sanders har varit
studeranderepresentant i arbetsgruppen som varit noga med att förankra förslag och idéer för Teknologkåren.
Slutförandet av den strategiska planen görs under hösten 2016 och hittills verkar det som att den strategiska
planen inte kommer att se annorlunda ut än tidigare - floskler och nonsens. LTH lägger ner mycket energi på att
utveckla den strategiska planen, men än så länge saknas det en redogörelse för hur verksamheten ska använda sig
av den.
Praktiskt påverkansarbete
LTH:s ledning har under hela verksamhetsåret fokuserat och prioriterat utveckling av strategisk plan, ny
organisation och nytt kvalitetsramverk från sitt egna håll. Omorganisationen har också fått till följd att de större
frågorna i Teknologkårens verksamhetsplanen varit svåra att driva då tiden gått till den nya organisationen. Det
har i sin tur lett till att många handlingar, möten och beslut hanteras ad hoc eller slarvigt av LTH:s ledning.
Teknologkåren har poängterat, uttryckligen och vid flertalet tillfällen, LTH:s agerande i frågor om besluts- och
beredningsprocesser varit undermåligt. Vår önskan är att arbetet kommer att skärpas till och bli mer transparent,
demokratiskt och underbyggt.
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Fokusfrågor
Utbildningsutskottet har under året arbetat med två fokusfrågor, pedagogik samt hållbarhet i utbildningen. Mer
om dessa går att läsa i respektive verksamhetsplansrapport.
Ny struktur för utbildningsutskottet
Utbildningsutstkottet har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att förnya sin organisation och ledning. Det
finns en uttömmande rapport som behandlar arbetsättet och resultatet av reformen. Rapporten redogör för vilka
problemen varit tidigare samt hur den nya strukturen ska åtgärda dem. Dessutom skapades en önske- eller
kravlista på utskottet för vad de förväntas uppnå fram till och med hösten 2017. Reformen är för omfattande för
att redogöras i denna verksamhetsberättelse, varav läsaren hänvisas till rapporten med titeln ”Slutrapport –
Utredning av Utbildningsutskottets struktur”.
Reviderat årsiktsprogram
Utbildningsutskottet har under verksamhetsårets början avslutat den omfattande revideringen av Teknologkårens
Studiesociala och utbildningspolitiska program. Programmet hade dessförinnan inte reviderats sedan 2011 och
den senaste revideringen har tagit närmare två år att genomföra. Mer specifikt har en grundlig genomgång gjorts
av alla Teknologkårens åsikter som berör studenter på grund och avancerad nivå. Dessutom har formatet i
programmet ändrats från brödtext med att-satser till korta argumenterande stycken. Formatet ändrades för att
göra åsiktsprogramet mer flexibelt, lättläst och förenkla framtida revideringar. Åsiktsprogrammet har även fått en
ny layout.
Läsårsindelningen
Under hösten lyfte Teknologkåren att en utredning av läsårsindelningen behöver göras. Syftet med utredningen
var att undersöka hur studenternas och lärarnas psykosociala arbetsmiljö har förändrats, och med utgångspunkt i
det föreslå förändringar för att underlätta för såväl studenter och lärare. En arbetsgrupp tillsattes i november och
fick i april förlängt mandat. Arbetsgruppen arbetar i nuläget med tre förslag på tentornas placering och kommer
skicka ut en remiss i början av nästa läsår.
Censurering av kursutvärderingar
Under året har riktlinjer för censurering av CEQ:er tagits fram i samråd med SRX. Riktlinjerna är i linje med hur
studieråden även tidigare har arbetat, men har formaliserats och undertecknats av sektionsordförandena. Tanken
är att dokumentet ska kunna användas som en guide för studierådsmedlemmar som censurerar sina första
CEQ:er och är dessutom en bra grund för konstruktiva samtal med LTH om hur CEQ-processen kan utvecklas.
Övriga frågor som hanterats
De fortsatt dåliga tentamensresultaten i endimensionell analys har påtvingat många interaktioner med
Matematikcentrum (Institutionen för matematik). Det har i sin tur uppluckrats att institutionens arbetsmiljö och
arbetssätt är under all kritik och något som bör utredas vidare.
Många universitet världen över försöker bli mer hållbara ur miljösynpunkt, något som för LTH:s utkristalliserats
i projektet “Hållbart campus”. Syftet med projekt Hållbart Campus LTH är att avstämma vad som redan
genomförts, vad som är på gång, och vad som ytterligare bör förstärkas för att LTH:s campus ska bli mer
miljömedvetet. Linn Svärd har varit delaktig i projektet.
Parallelt med LTH:s organisationsreform har det inrättats ett nytt organ, en styrelse, vid namn “Centre for
Engineering Education” (CEE). CEE samlar LTH:s pedagogiska utvecklingsmiljöer såsom Genombrottet,
tekniskt basår, SI-verksamheter med flera. Tim Djärf och Johan Simonsson har valts in som
studeranderepresentanter i organet som än så länge varit relativt overksamma.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16
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Under året har Teknologkåren bevakat och tagit del av resultatet från det första utskicket av den psykosociala
enkät som vi under föregående år drev igenom och fick LTH att genomföra. En annan aktuell fråga under året
har återigen varit studieplatser, dels med anledning av den rapport som LUS arbetat fram och dels på grund av
låsning av salar i M-huset. Både i denna och andra studiesociala ärenden som dykt upp under året har UtbU
jobbat mycket med att stötta den berörda sektionen eller enskilda studenten och driva vidare den aktuella frågan
på central nivå, i de fall det varit lämpligt.
Under vintern gick en föreläsningsserie med tema jämlikhet av stapeln som planerats av undertecknad med hjälp
av ett antal ideella funktionärer från sektionerna. Dessutom har det i universitetsgemensamma organ jobbats för
införandet av stilla rum på campus, något som Teknologkåren varit mycket drivande i.
Utbildningsutskottet vidareutvecklade under året Teknologkårens klagomålsformulär och har officiellt lanserat
det via www.tlth.se/klaga. Via klagomålsformuläret har många ärenden kommit in och lösts. Det saknas dock
tillräckligt stor medvetenhet om enkäten inom studentpopulationen, innan statistiskt signifikanta jämförelser kan
göras. I samband med lanseringen av klagomålsformuläret har Utbildningsutskottet hållit i två utbildningar för
studieråd, likabehandlingsombud, skyddsombud etc. med fokus på ärendehantering.
CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar VT16

Arbetet med att implementera kårens nya internationaliseringsriktlinjer påbörjades inom ramen för
verksamhetsplanen. Detta innebar bland annat att en svensk-engelsk ordlista antogs. Fullmäktige beslutade att
den sista VKOi:n enbart skulle sitta på ett halvår.
Lunds universitet jobbade vidare på att få till ett masterförberedande studieprogram i Lund. Detta ska ges av
företaget Cambridge Education Group och många av LTHs masterföreståndare visade intresse att koppla detta
till sitt program.
Det nya urvalssystemet för utbytesstudier tillämpades för första gången vilket gjorde att diskussionen kring vilka
typer av engagemang som ska vara meriterande återigen dök upp.
Under vårterminen var det fokus på kinainriktningen (för C, D och E-programmen), hur denna skulle kunna
utvecklas till det bättre och en eventuell flytt av universitetet i Kina. Även möjligheten för andra program att ha
en kinainritkning har diskuterats.
LTH får allt fler ansökningar till masterprogrammen och diskussionen om antagning och prissättning har
sedvanligt påbörjats.
Policyn för internationalisering tillämpas inte på sektionssnivå och arbetet med en sektionsöverskridande policy
påbörjades. Däremot uppkom synpunkter om att det blir förvirrande med två policys som berör samma område
och att policys innefattar sektionerna. Med detta som grund kommer arbetet att fortsätta i höst och
förhoppningsvis har vi en policy som även sektionerna känner sig mottagliga för.
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med Internationellt ansvar 2015
LINN SVÄRD,
Vice Kårordförande med Internationellt ansvar VT16
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Organisering och tillsättande av studeranderepresentanter genomfördes och Kårstyrelsen beslutade att uppta
enligt liggande förslag. Det förslag innebar att samtliga studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen ska sitta
på samma mandatperiod, därtill tydliggjordes nomineringsrätten och fördelningen mellan sektionerna
diksuterades för att få bättre matchning mellan program som läser vid institutionen.
Ett fåtal arbetsgrupper vid LTH skulle tillsättas av Teknologkåren och dessa utlystes bl.a. i Kårnytt. För externa
studeranderepresentantuppdrag såsom LUS och Kungliga vetenskapsakademin spreds information och för den
sistnämnda gjorde styrelsen ett val på rekomendation. Ledamöter till Styrelsen för LTH tillsats sedvanligt av
Fullmäktige, i samband med utbildningsutskottets nya struktur tilldelades även Kårordförande en plats i STLH
16/17. Det kvarstår fortfarande brister i rutiner och dokumentation med avseende på tillsättandet av
studeranderepresentanter i arbetsgrupper utlysta av, exempelvis, Ledningsgruppen för grundutbildning. Vissa har
utlysts via mail till studieråden medan vissa har utlysts via kårnytt.
Ett gediget försök till organisering av register, val och tillsättande har gjorts och för närvarande är det inte lika
många dokument i rullning som tidigare. Inför överlämningen planeras det att enbart finnas ett dokument för
samtliga studeranderepresentantuppdrag vilket kommer att förenkla hanteringen.
Studeranderepresentantskollegiet (StuX) har varit behjälpligt och berikande för Utbildningsutskottet. Tanken var
att StuX skulle förenkla kommunikationen mellan studeranderepresentanterna i LTH:s beslutande och beredande
organ och Ledningsgruppen. Mottagandet av StuX har varit positivt även om det i vissa fall varit oklart på vilken
ambitionsnivå som förväntas av mötets underlag såväl som detaljnivån på diskussionerna och representanternas
medverkan. StuX har mycket hög potential att bidra till ett, mellan kåren och sektionerna, ömsesidigt berikande
arbete i studiebevakningen. Dock behöver studeranderepresentanterna i högre utsträckning aktiveras och
engageras för att StuX ska kunna ha en reell inverkan i påverkansarbetet.
LINN SVÄRD,
Vice Kårordförande med Internationellt ansvar VT16

Fakultetsstyrelsen
Året har präglats av två stora frågor: organisationsförändring inom grundutbildning och forskning samt
framtagandet av en ny strategisk plan.
Ledningens långsamma arbete med att ta fram en ny organisation påverkade styrelsen arbete med frågorna
negativt. De både slutgiltiga besluten om grundutbildning- och forskningsorganisationen samt beslutet om en ny
tillhörande arbetsordning var tvungna att tas per capsulam via mail på grund av brist på tid och avsaknad av
underlag.
Lunds universitet och LTH har nya strategiska planer från och med 2017 som ska gälla i tio år. Styrelsen har
därför diskuterat både fakultetens och universitets strategiska planer, hur de ska samverka och vad de ska
innehålla. Styrelsen har haft övergripande diskussioner för att kunna ge input till de arbetsgruppen som gör det
praktiska arbetet att ta fram verksamhetsplanerna. LTHs verksamhetsplan kommer att klubbas under ett
styrelsemöte under hösten.
Utöver dessa två större frågor har ett kontinuerligt arbete gjorts för att lösa LTHs dåliga ekonomi.
Ekonomiansvarig Susanne har löpande undersökt och presenterat vilka orsaker som ligger bakom den
ekonomiska situationen. Enligt interna prognoser kommer LTH inte längre att överproducera efter år 2018.
JACOB ADAMOWICZ,
Studeranderepresentant i fakultetsstyrelsen 15/16
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LTHs Presidie
LTHs Presidie (presidiet) har under året utvecklats från en beslutande instans till ett diskussionsforum för LTHs
ledning. Rektorsbeslut har fortfarande fattats men presidiet som sammanhanget har blivit mer av akademisk
karaktär. Huvudsakligen har studeranderepresentanterna använt presidiet som en möjlighet att diskutera
pågående organisationsförändringar och få en löpande inblick i verksamheten på kansliet.
Bland annat har följande frågor diskuterats: Spårvägen och kårhusets framtid; LTHs marknadsföringsstrategier
och digitala närvaro; Fanzens Cadillac Eldorado i V-huset (SDS 16-07-09); hållbart campus; samt de fortsatt
dåliga resultaten på de grundläggande matematikkurserna. De huvudsakliga meningsskiljaktigheterna har rört sig
om LTHs hållning till svaret på regeringsremissen om karriärvägar för doktorander framförallt med hänseende
på stipendiedoktorander, samt Kårens representation i arbetsgrupperna som ser över de interna processerna i
LTHs nya forsknings- och utbildningsorganisation.
Dessutom har representanterna kapitel för kapitel upplyst presidiet om våra två uppdaterade åsiktprogram, något
som har skapat många bra diskussioner och förhoppningsvis gett större insyn för LTH i bakgrunden till Kårens
åsikter. Förhoppningen är att detta ger djupare förståelse för varför Kåren har de åsikter vi har.
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 15/16
Utbildningsberedningen och Ledningsgruppen för grundutbildning
UBB har diskuterat och beslutat om väldigt många universitetsövergripande ärenden. Under året har flera
intressanta frågor berörts i organet, såsom bland annat 3+2-system samt införandet av Minors (kan ses som
“mini-specialiseringar”). Nedan redogörs för de arbetsgrupper samt nämnvärda diskussioner som iscensatts eller
färdigställts av UBB.
Två stycken arbetsgrupper som iscensattes i slutet att förra verksamhetsåret, nämnligen arbetsgruppen för att
föreslå dimensionering för Tekniskt Basår (TB) samt en arbetsgrupp för att utvärdera
högskoleingenjörsutbildningarna i byggteknik (3 st), avslutades under våren. Kontentan av TB-gruppens arbete
var att det ska införas ett strikt krav på antaget för att inte anta överkvalificerade individer (med
naturvetenskaplig bakgrund) samt att dimensioneringen är som mest lönsamm om den hålls på 64 platser.
Undertecknad var studeranderepresentant i TB-gruppen. Arbetsgruppen för byggteknikutbildningarna kom fram
till att programmen, i regel, fungerar bra och behöver små ändringar. Undantaget till regeln är dock
järnvägsteknikutbildningen som plågas av negativa administrativa och ekonomiska omständigheter.
Studeranderepresentant i den arbetsgruppen var Armin Čukur.
Kursplanen för ingenjörsinriktad yrkesträning har blivit mer rättsäker och kvalitativ, främst via Carolina
Koronens bidrag som studeranderepresentant i en arbetsgrupp. Därutöver har även kvalitetsramverket för
LTH:s utbildningar förankrats och drivits igenom via engagemang inom UBB där Filippa de Laval varit den mest
drivande studeranderepresentanten. Daniel Lundell och Jennifer Berg har varit studeranderepresentanter i en
arbetsgrupp som ska presentera ett förslag på en ny läsårsindelning. Undertecknad har även suttit i en
arbetsgrupp som sett över behovet, efterfrågan och möjligheten av att införa mer aspekter av innovation och
entreprenörskap i LTH:s utbildningar. Kontentan är att innovation och entreprenörskap är eftertraktad och
önskvärt av studenterna, men inte i för stor utsträckning.
Då den nya organisationen trädde i kraft i början av maj har det hållits väldigt många möten med
Ledningsgruppen för grundutbildning (LGGU). Klimatet, mandatet och ambitionen i LGGU är mycket mer
ambitiöst och energiskt än i företrädarorganet UBB. Frågor som diskuterats hittils, och som lovar att dyka upp
mer framöver är:
 Områdesindelning samt ansvar för områdesansvariga.
 Kvalitetsmedels utlysning och beviljande.
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Processer för hela grundutbildningsorganisationen.
Fördelningsmodell för institutioners kurser. Nuvarande modell är optimerad för många små kurser och
är inte kvalitetsdrivande. Dock är det oklart i hur hög utsträckning som ekonomiska styrmedel ska
användas i “morot och piska”-sammanhang.
Visioner, verksamhetsplan, strategisk plan, 3+2, minors, dubbelexamen lärarutbildning, master mot
MAX IV och ESS.

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16
Forskning och forskarutbildningsfrågor samt organ
Forskningsberedningen (FB) och forskningsnämnderna (FN1-3) har avvecklats och ersatts av
forskarutbildningsnämnden (FUN) och forskningsnämnden (FN). I dessa organ har, som namnen antyder,
frågor av forsknings- och doktorandrelaterad karaktär behandlats. Samtliga organ har varit unika i sitt hanterande
av frågor vilket lett till en del förvirring från såväl student och doktorand till övrig LTH-personal. Det har inte
varit helt okontroversiellt att dela upp forskningsorganen i ett renodlat “doktorandorgan” och ett renodlat
“forskningsorgan”. Än så länge saknas det uppgifter om att den nya uppdelningen fört med sig mer nackdelar än
fördelar. De sakfrågor och ärenden som hanterats i organen har främst skötts av Doktorandsektionens studieråd
(SrDokt) och läsaren hänvisas till SrDokt-ordförande 15/16 Karolina Johansson vid kemitekniska institutionen
för en redogörelse.
Infrastruktur- och biblioteksberedningen
Infrastruktur- och biblioteksberedningen har sammanträtt tre gånger under året. Teknologkåren har via detta
forum bland annat fått information om den nya spårvägen samt fortsatt driva frågan om stilla rum på LTH
campus. Beredningen kommer i och med den nya organisationen att delas upp i en biblioteksnämnd samt en
infrastruktursberedning.
CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16
Arbetsgruppen för Jämlikhet, Likabehandling och Mångfald (JäLM)
Under året har JäLM arbetat med att identifiera fokusfrågor samt ta fram en handlingsplan för att arbeta med
frågorna. Metoden för detta har bland annat varit en workshop med prefekterna från LTHs institutioner. JäLM
har också delat ut projektpengar till LTHs tjejföreningar och till andra studentdrivna projekt, men också projekt
drivna av personal på LTH, med syfte att främja jämställdhet, likabehandling och mångfald. Forumet är också en
viktig plattform för doktoranfrågor då mycket av diskussionerna kretsar kring att få en bättre jämställdhet inom
akademins karriärvägar.
CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16

LeG anordnade endast ett Speak Up Days-evenemang, till skillnad från tidigare år då det hölls två. Årets Speak
Up Days gick av stapeln mellan 1 - 5 februari och innehåll dagliga åsiktstorg (där studieråden visar upp sig i
husen), gästföreläsningar från Torgny Roxå (pedagogisk konsult från Genombrottet) samt Petra Holst
(Studentombudet), Utbildningsutskottets utbildning för utbildningsbevakare (UUU) samt en pub där prodekan
Annika Mårtensson samt kvalitetssamordnare Christina Åkerman medverkat.
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En enkät distribuerades digitalt och via papper och resulterade i totalt 789 svar. Svaren har sammanställts i en
rapport. LeG använde sig av primärt Facebook som marknadsföringskanal via en egen “sida” där samtliga
evenemang fanns listade. Trots det var uppslutningen på evenemangen låga i jämförelse med kårens näringslivsoch fritidsrelaterade evenemang. I samråd med informationsansvarig har Facebooksidan avvecklats.
CHRISTINA RÖNNGREN,
Utbildningsutskottets vice ordförande 15/16

Arbetsmarknadsutskottet, ArmU har aldrig varit ett riktigt utskott, utan mest en paraplyutskott för dess mindre
enheter. Verksamhetsberättelsen för ArmU består därför av tre mindre delar, en från varje underutskott under
ArmU.

Året har varit väldigt händelserikt. Två stycken nationella möten har utbildat kommittén (i Umeå och Uppsala)
och givit nya kontakter. Ett informationsmöte per termin har hållits för studenterna på LTH. Dessutom har
omkring 40 praktikplatser i världens alla hörn marknadsförts till studenterna! Arbetet med att skapa fler
praktikplatser har dels inkluderat närvaro på samtliga sektionsmässor, dels på Arkad och på en mässa på Medicon
Village. Arbetet har även mynnat ut i ett lunchseminarium på Medicon Village 17 maj dit företagarepresentanter
bjöds in samt talare från näringslivet.
Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår med en ny IAESTE-kommitté som driver arbetet mot nya nivåer!
ERIK SANDSTRÖM,
IAESTE Ordförande 15/16

TLTH Näringsliv (TNG) har under året ändrat organisation och fokus från löpande verksamhet till mer
projektbaserat. Motivationen till detta har varit för att ge dess funktionärer ett tydligare mål att jobba mot och
mer motivation genom hela engagemangsperioden. Därför har utskottet delats upp i olika mindre
projektgrupper, som de har fått fokusera på vid sidan av den löpande verksamheten.
TNG har under året genomfört flertalet lyckade större projekt.
The International Day har varit ett samarbete med flera andra kårer, med fokus mot internationella studenter och
för att förenkla deras möjligheter att få jobb i Sverige. Eventet hölls i december och hade mycket och nöjda
studenter från alla världens hörn.
Innovation Week bestod i år av 4 olika inspirationsföreläsningar. Alla event hade många studenter närvarande
och utvärderingar visar på att utfallet blev väldigt lyckat. Tanken har dock aldrig varit att Innovation Week är
något som Kåren centralt ska tjäna pengar på.
Startup Fair hölls 20 april för första gången. Det var en mässa för nystartade företag. 41 företag deltog och
samtliga närvarande studenter och företag var mycket nöjda med dagen, visar undersökningar.
RICHARD LUONG,
Näringslivsansvarig 15/16
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Projektgruppen har haft möte en gång i veckan under hela hösten fram tills mässan. Cheferna och deras
respektive PG-medlem har haft möten ungefär varannan vecka. PG och chefer började terminen med att
marknadsföra ARKAD och värdrekryteringen under nollningen och deltog i kårestivalen, nollelördagen och även
delade ut gratis mat under en av kårslagen. Internt inom PG var det mycket fokus på att få klar all information
gällande utställarna och våra events till katalog och hemsida.
Under hösten höll ÅF i en ledarskapsutbilning för cheferna, detta för att ge dem verktyg inför mässan. Den var
väldigt uppskattad och kompetensutbildningar kommer att ligga i fokus framöver när det körs kickoff med
cheferna. Under slutet av september valdes alla värdar, totalt 273 värdar, kickoff för dessa skedde i oktober där
även ÅF deltog. Värdkickoffen bestod av en presentation och information gällande ARKAD, umgängestid inom
enskilda grupper och en alkoholfri middag nere i Gasquesalen.
ARKAD kickade igång med en föreläsning och pub i början av oktober. Hör följer en lista med samtliga events.
1/10 kl.17-18 Föreläsning med McKinsey och Alumniföreningen, ARKAD Awards
1/10 kl.18-23 Pub med McKinsey och Alumniföreningen
13/10 kl.17-23 Karriärspub med ÅF
16/10 kl.12-13 Lunchföreläsning Schibsted
3/11 kl.12-13 Lunchföreläsning ÅF
5/11 kl.12-13 Lunchföreläsning Björn Söderberg
6/11 kl.12-13 Lunchföreläsning Retorik
9/11 kl.12-13 Lunchföreläsning Johannes Hansen
10/11 kl.12-13 Lunchföreläsning Annica Gilbertsson
10/11 kl.17-23 Invigning
11/11 kl.12-13 Lunchföreläsning ÅF
11/11 kl.18-24 ARKAD-Gasquen
11-12 november ARKAD
En vecka efter ARKAD, åkte projektgruppen till Stockholm för arr delta i ARG-ageddon, denna gång för att lära
ut till de andra kårerna. Efter detta var det fakturering, överlämning med efterträdare, chefstack och rekrytering
av ny projektgrupp som sattes igång.
ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD 2015

Mitt arbete med ARKAD började i januari, och initialt var fokus rekrytering av projektgruppen och
samarbetspartners. Jag valde i år att ändra strukturen för projektgruppen och slog ihop posterna Lunch- och
Loungeansvarig och Samarbetsansvarig till en post som heter Serviceansvarig. Detta för att båda posterna sysslar
mycket med sponsarbete. Jag valde också att satsa på flera mindre samarbetspartner i stället för en
huvudsamarbetspartner.
Jag har fått klart E.on som vår Green Partner som ska hjälpa oss att skapa en mer hållbar mässa. Vi kommer
även ha ÅF som samarbetspartner.
Tidigt under våren lades mycket fokus på överlämning och kickoff med projektgruppen och att sätta in dem i sitt
arbete. Projektgruppen har haft möte ca varannan vecka under hela våren och har totalt haft sex stycken möten.
När gruppen precis satts ihop så åkte de på utbildning i Linköping, ARG-ageddon. Vi har under våren prioriterat
teambuilding av gruppen väldigt högt, och vi har haft flera olika teambuildingaktiviteter, bland annat en
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teambuildinghelg, middagar och andra roliga saker utanför projektets ramar. Vi har också haft en utbildning
(självkännedom och gruppdynamik) med ACANDO som var väldigt uppskattad.
Under den senare delen av våren har det lagts mycket fokus på företagens inledande anmälningar till mässan
samt rekrytering av våra koordinatorer. Vi har lagt till två koordinatorsposter för IT-utvecklare, en grafisk
designer, en
mediakoordinator. Vi har också tagit bort en logistikkoordinator och ändrat om strukturen i gasquegruppen där
vi har tre koordinatorer i stället för fyra.
Vi har lagt mycket fokus i år på hur vi ska skapa en hållbar mässa och hur vi uppmärksammar ARKADs 40 års
jubileum. Vi har också fortsatt förra årets internationaliseringsarbete och fortsatt översätta information till
hemsidan.
MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

Arbetet med att digitalisera spritförrådet inleddes redan under sommaren tillsammans med Alexander
Magnusson. Detta implementerades under våren och fungerar nu kanonfint.
Lophtet fyllde 50 år. Detta firades med en stor Oktoberfest 16/10. Stora tält, wienerschnitzel, livemusik, ölstop
och tysk korv. 350 biljetter sålde slut på mycket kort tid. Till min förtvivlan dök dock bara ca hälften av de
betalande upp, förmodligen beroende på dåligt väder. Trots detta en lyckad tillställning.
Mathias Sundén från I-sektionen kontaktade mig kring att arrangera en inspirationsföreläsning med Erik Ståhl
(6/10). Föreläsningen handlade och livet med en svår blodsjukdom och hur man kan bidra genom att ge blod.
Även blodcentralen Skåne var på plats med information. Föreläsningen blev välbesökt och arbetet lade grunden
till att blodbussen besökte LTH campus under våren.
Sjön Sjøn Ocean Race (9/10) var ett kul koncept som Marcus Olausson (I-sektionen) myntade. Han hyrde
optimistjollar och anordnade ett kappseglingsevent i sjön Sjøn. Kanonkul! Välbesökt event som bjöd på mycket
god stämning. Har potential att göras om, företrädesvis under en något varmare månad än oktober.
Arbetet med att förhandla fram ett nytt leverantörsavtal för alkohol påbörjades under sen höst 2015. Jag, Karin
Dammer och John Alvén träffade representanter från flera olika leverantörer. Under våren skrevs slutligen ett
nytt avtal tillsammans med Carlsberg.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

Verksamheten har flutit på som vanligt i mångt och mycket denna termin med utskotts/kollegieverksamhet. Jag
har dessutom hunnit med att smyga in lite sidoprojekt såsom att digitalisera lagersystemet i spritförrådet, arbeta
med SFS och IQ i projektet Bästa Festen vilket har för avsikt att lyfta fokus från alkohol för att få en sundare
alkoholkultur samt vara delaktig i Lundaprojektet Krogar mot Knark vilket har för avsikt att ta ett
ställningstagande mot knark i krogmiljöer och jobba proaktivt för att få bort knark på krogar. Jag har denna
termin också varit tvungen att dra i Tandemkollegiet då ingen Tandemphørman blev tillsatt på Teknologkåren i
år.
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Arbetet med Aktivitetsutskottet som helhet är fortsatt svårt då det är ett stort utskott med olika områden vilket
gör det svårt att hitta gemensam mark att stå på och därav hitta syfte till stormöten eller aktiviteter. Detta är dock
någonting jag skall ta med mig till nästkommande verksamhetsår och nästkommande Aktivitetssamordnare.
JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare 2016

Rekryteringsprocessen för att bli med i Balgruppen skedde från 6 december och höll på fram tills den siste
december. Efter processen tillsattes 4 poster av 5 där den sista blev vakantsatt. Dessa poster var Sittnings- och
eftersläppsansvarig, Sexa- och ballunchansvarig (SB), PR- och designansvarig samt Gäst- och
underhållningsansvarig (GU). Den vakantsatta posten skulle varit jobbaransvarig. Dessutom fick balgruppen
hjälp med hemsidan. Rekryteringsprocessen sköttes av Balmästaren.
Första mötet med balgruppen hölls den 25 januari. Innan dess låg fokus på PR och att fräscha upp hemsidan.
Beslutet togs att hellre göra en ny än att återanvända den gamla där Balmästaren och PR bestämde designen men
fick hjälp med kodningen.
Arbetet med PR var något som låg i fokus i år då resultatet för föregående års bal inte var helt vad man då väntat
sig. Tidigt i januari dök den första marknadsföringen upp på LTH. Balgruppen tog dessutom hjälp av sittande
informationsansvarig och Pålsjö Ängsblad för att marknadsföra sig själv. Balgruppen försökte prägla hela deras
arbete efter temat ”Våren i vattenfärger”.
Föregående år hade balen caterats av Moroten och Piskan, i år ville däremot balgruppen låta ett av
Teknologkårens sexmästerier sköta detta, dels för den ekonomiska aspekten men också för att skapa lite prestige
bland sexmästerierna att ett sex visst kan anordna en bra bal. Det slutade med att D-sex i samarbete med
sittnings- och eftersläppsansvarig skötte sittningen.
Efter sittningen hade LundaPyrot arrangerat ett imponerande musikfyrverkeri. Under balhelgen uppträdde Var
GladSpexarnas minispex, LundaPyrot samt Lunds Nations husband. Under sittningen höll dessutom
Balmästaren, Kårordförande samt LTH:s Rektor tal. Teknologkåren delade dessutom ut deras pedagogiska pris
till Claus Führer.
Konferencier under balen var Eric Bergman och Tom Allen. Ballunchen arrangerade balgruppen själva med mat
caterad från Moroten och Piskan. Temat för lunchen var barnkalas.
I slutändan kom 259 personer på balen.

Danskurserna har under vårtermin haft en fortsättningskurs i Bugg där även ett tillfälle Foxtrot ingick. Utöver
det har även en sittning arrangerats för gamla och nya kursdeltagare vilken var uppskattad.
Gruppen har arbetat genom att ha möten där de fördelat ansvar och arbetsuppgifter på olika poster. Därefter har
alla på sina respektive område arbetat mot deadlines. Vid varje kurstillfälle har gruppen eftersträvat att alla
kommer och på det sättet fått en kontinuitet i deras arbete. Gruppen har samarbetat mycket med både Aktsam
och Pedellen under våren. Dessvärre har samarbetet med Pedellen fungerat sådär eftersom ljudet vid flera
tillfällen inte fungerat. När det inte har gått att få tag på pedellen har vi varit väldigt utsatta eftersom musik är ett
måste till dans och större högtalare behövs.
På grund av ett sent avhopp så blev kurserna lidande då ansvaret för hela arrangemanget blev utan en självklar
ledare. Detta ledde till att kursstarterna blev försenade vilket i sin tur ledde till för få anmälningar till
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nybörjarkursen som fick ställas in. Däremot blev både sittningen och det nya tränarparet en succé och ett fortsatt
samarbete i höst är att vänta.
Till hösten planeras ett återigen lyckat Kårestivaldeltagande, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs äga rum
samt de återkommande sittningarna.

F1 Röj började under höstterminen med att hjälpa till under nollningen genom att bistå NollU och HUT under
hela Nollehelgen med teknikriggning. Detta gav F1 Röj ett bra sätt att synas till många nya nollor på LTH redan
de första veckorna. Dessutom beslutade NollU och F1 Röj att utbyta tjänster på ett sådant sätt att NollU skulle
hjälpa till på F1 Röj.
Direkt efter Nollningen drog detaljplaneringen igång för höstens evenemang. Förutom att planera och arrangera
själva F1 Röj gjordes en temasläppsfilm och en temasläppspub anordnades.
Schemat för 2015 års upplaga såg ut enligt följande:
Torsdag 26/11:
Välkomstsittning med eftersläpp
Fredag 27/11:

Förmiddagsbio på Kino
Lunch
Lundarundan
Middag
Röjfesten

Lördag 28/11:

Tävlingen
Finsittning
Lördagseftersläpp

Något som ledningen 2015 lade mycket fokus på var tävlingen. Tendensen har varit att inte alla lag kommer till
tävlingen och de som kommer går hem ganska snabbt. Ledningen ville vända denna trend där det var självklart
att stanna hela tävlingen.
Ledningen hade problem med att hitta jobbare till sina tillställningar. Mest drabbat blev lördagssittningen som
fick stora förseningar. All mat som serverades på F1 Röj förutom torsdagssittningen var under 2015 caterad från
Moroten och Piskan. Detta fungerade i mångt och mycket bra och ledningen var nöjda med maten, däremot
fanns det förbättringspotential här och där rent administrativt.
Under 2016 anordnade ledningen 2015 dessutom skiphte för den nya ledningen samt tackfest för de arbetande
under F1 Röj 2015.

Majoriteten av ledningen 2016 blev valda i slutet av februari, kort därefter hade den nya ledningen sitt första
möte där det konstaterades att gruppen behövde kompletteringssöka ett par personer till. Detta gjordes och
slutantalet på ledningsgruppen blev 9st.
Ledningen 2016 har setts veckovis i form av lunchmöten och även kvällsmöten där större diskussionspunkter
har kunnats ta upp. Utöver dessa möten har ledningen lagt energi på att lära känna varandra genom att ha ett
flertal lärakänna-events samt att åka på skiphte med gamla ledningen. Gruppen har dessutom jobbat under 2016
års upplaga av JFF för att bekanta sig med både Gasquesalen och gruppen.
Ledningen har redan haft mycket samarbete med andra funktionärer och heltidare.
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Fokus den närmsta tiden ligger på PR för att bli igenkända på LTH så att andra studenter ska bli sugna på F1 Röj
i höst. Ledningen anser sig ha kommit igång bra och har en plan över hur resterande vår och sommar skall läggas
upp.
Under hösten kommer F1 Röj att försöka synas på nollningen genom att arbeta med NollU, efter det väntas
detaljplaneringen börja.

Nyårsbalen 2015 års balråd såg ut enligt följande.
 Bar och alkohol - Beställning av alkohol till sittning och eftersläpp
 Underhåll och teknik - Bokning av teknik och underhållning
 Gästerna - Ansvarig för bordsplacering och mejlkontakt med gästerna
 Jobbare - Ansvarig för kick off, tackfest och se till så att jobbarna hålls underrättade
 Design - Design av biljetter, programblad, hemsida m.m.
Utöver detta fanns Balmästaren som hade övergripande koll på balen och som skötte kontakten med externa
personer. Arbetet skedde löpande under läsperiod 2 med regelbundna möten där gruppen gick igenom vad som
åstadkommits och diskuterade viktiga punkter för balen. Varje person fick ansvara och hålla koll på sitt
ansvarsområde samtidigt som de gjorde deras bästa för att stötta varandra.
Gruppen hade mycket med Edilen i AF-borgen då det är han som är lokalansvarig där. Utöver det hade de också
en del extern kontakt med följande.
 Carlsberg - alkoholinköp
 Red Bull - extra barelement
 Kommunen - äska pengar för fyrverkerierna
 Tegnérs - mat till sittningen
 E-husets tryckeri - biljetter, programblad m.m.
Internt hade gruppen först och främst kontakt med LundaPyrot som skjuter raketerna. Gruppen hade också en
hel del kontakt med presidiet genom följande.
 Pedellen - hyra av porslin
 Generalsekreteraren - växelkassa och allmän ekonomi
 Näringslivsansvarig - Red Bull-kontakt
 Aktivitetssamordnaren - alkoholtillstånd och vakter.
 Aktivitetssamordnaren var även till stor hjälp med allmänna tips och råd rörandes fest i allmänhet och
balen i synnerhet.
Nyårsbalen har många nackdelar med att det är på nyårsafton. En av dem är att få ihop tillräckligt med jobbare
till balen. En annan är att få ihop bra underhållning. Till en början så fanns det inte tillräckligt mycket marskalker
till balen vilket är ganska ovanligt då det brukar anses som ett väldigt tacksamt jobb. Gruppen tacklade detta
genom att föra en aktiv marknadsföringskampanj på campus och i sociala medier. Jobbarproblemet löste sig på
liknande sett. Underhållningsdelen löste gruppens underhållningsansvarige genom att ordna med hälsningar från
diverse kändisar och andra högskolor som presenterades under middagen. Detta var mycket uppskattat.
De stora fördelarna med ha bal på nyår är att Teknologkåren i princip har monopol på eftersläpp i hela Lund.
Dessutom är mycket människor samlade precis utanför AF borgen under tolvslaget. Trycket på sittningen stort
och gruppen tog inte in så många som de kunde ha gjort. Trycket på eftersläppsbiljetterna var ännu större. Detta
ledde till att gruppen var tvungen att lägga in en extra dag med försäljning innan balen.

Balmästaren började sitt uppdrag med att boka AF Borgen. Efter det har våren gått åt att rekrytera folk till
kommittén.
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Tyvärr valde Balmästaren att sent i maj avsäga sin post. De personer som hann bli rekryterade till balgruppen vill
avvakta och se vem den nya Balmästaren blir innan de beslutar om de vill stanna kvar i gruppen.

Under nollningen deltog Proud Tech i Kårestivalen samt höll en välbesökt pub. En uppföljare till puben gick av
stapeln i november, med konsekvensen att mer fokus lades på informationsspridning. Via Proud Techs
Facebooksida har gruppen spridit information om lokala aktiviteter med koppling till HBTQ.
Förutom pubarna och informationsspridningen via Facebook och affischer, har Proud Tech även anordnat två
spelkvällar, för att skapa ett alkoholfritt och socialt sammanhang. Läsåret kulminerade i Jämlikhetsveckan i slutet
på LP4, då Proud Tech arrangerade en pub och deltog i Prideparaden med ett eget overallbeklätt block.
Över sommaren kommer fokus ligga på att strukturera upp gruppen mer, samt att planera inför nästa nollning.

Projektgruppen som började sitt arbete ökade mötesfrekvensen gentemot våren för att diskutera vad som skulle
göra härnäst, planera och lösa problem tillsammans samt ha trevligt! Gruppen hade ett nära samarbete med
Aktsam, Pedell och GS. Gruppen rekryterade jobbare till teknik, pub, eftersläpp och vieri. Utskottsordförande
hade regelbunden kontakt med Inspektorer och ansvariga på sektionerna samt med filmteam.
Projektgruppen höll i en lagträff den 15/10 där deltagarna på sektionerna fick chansen att träffas, leka lekar, gå
på sittning och ha kul tillsammans. Det var även ett tillfälle för projektgruppen att öva på att jobba tillsammans
och känna på Gasquesalen. Konferenciererna fick öva på att hålla låda eftersom de axlade rollen som
toastmasters. Det hela blev mycket lyckat och gruppen hade väldigt roligt.
Striden gick av stapeln lördagen den 21/11, Läsvecka 3. Riggning skedde på onsdagen i samma vecka och
genrepen i två delar på eftermiddagen torsdag och fredag. På fredagskvällen hölls Pub i Cornelis dit många
deltagare från sektionerna gick före och efter genrep, det var öppet för alla på LTH. Föreställningen blev mycket
lyckad och det mesta flöt på som det skulle. HUT löste ljud till livestream för deltagarna i Aulan och tekniken
snösäkrade dekorförrådet utomhus i rökrutan. Eftersläppet för deltagarna hölls på Lophtet.
Efter striden skedde lite reststädning i omgångar. Containern från Lunds renhållningsverk hade inte fungerat
som det var tänkt, men till slut blev det snyggt igen. I början av december hölls tackfest på Lophtet för alla
funktionärer, tyvärr med dålig uppslutning. Efter det hölls överlämning med efterträdare och ett utförligt
testamente skrevs. I december släpptes även den inspelade striden som videos på YouTube.

Under våren har fokus lagts på att rekrytera en projektgrupp. Detta har varit tidskrävande och svårt för generalen
då intresset för att medverka har varit vagt. Generalen postade tidigt under våren i varje sektions nyhetsbrev,
Facebooksida samt Kårnytt att Sångastriden sökte poster, dock utan framgångar. Det ska däremot kommenteras
att en person blev invald genom denna annonsering. I skrivande stund består projektgruppen av 5 personer,
dock uppskattar generalen att ytterligare 5 personer behövs. Generalen försöker lösa detta genom personkontakt.
Gruppen har haft ett första möte för att diskutera tävlingen och dess regler. De har nu diskuterat hur tävlingens
upplägg ska vara liksom hur tävlingen praktiskt ska gå till.
Gruppen är måna om att synas på nollningen genom Kårestivalen. Dessutom skall gruppen anordna en kickoff
för sektionernas sångarstridsförmän samt ett SåS-event för alla sektioner.
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Tyvärr har PR-ansvarig hoppat av vilket medfört problem, dock anser generalen klara av att backa upp detta
avhopp tills vidare. Dessutom har ING-sektionen uttryckt att de troligtvis inte kommer att medverka i SåS vilket
gruppen vill jobba på så att de kan vara med.

Under hösten 2015 fanns det inga valda pubphörmän, detta ledde till att verksamheten skedde mycket
sporadiskt. Tack vare ambitiösa funktionärer lyckades ändå puben Puben hålla öppet ett par kvällar. Under
sommaren testades ett koncept med sommarpubar, en av två inföll under detta verksamhetsår. Dessa var till
förvåning mycket välbesökta. Förhoppningsvis kan detta bli tradition.
Under Kårestivalen fanns det möjlighet att intresseanmäla sig för engagemang inom puben Puben. Trots att inget
utskott fanns på plats så var det väldigt många som i ett första skede uttryckte intresse för puben Puben. Dock
var intresset svalt när kontakt väl upprättades.
Till höstens pubrunda 2:a december så beslutade en av sektionerna att inte medverka. För att inte minska antalet
pubar valde puben Puben att hålla pub i Cornelis med en annan sektion. I slutändan höll puben Puben denna
själv pga. ytterligare avhopp. Denna pub var mycket lyckad och anordnades av de då nyss valda pubphörmännen
för 2016.

Under våren har puben Puben försökt ha så många pubar som möjligt med blandade teman. Det har gått väldigt
bra och alla pubar har varit uppskattade, allt från tysk ölstuga till karibisk pub. Värt att notera är att även under
de sämsta tillfällena går puben Puben ganska högt över det budgeterade resultaten vilket har lett till
budgetförändringar till 16/17 års budget.
Gruppen har försökt arbeta var tredje pub som phörmän och använda oss till resten av jobbare. Att hitta jobbare
dessvärre varit svårare än vad gruppen först trodde. De som ligger i den skapade jobbarpoolen har endast varit
aktiva någon enstaka gång, däremot har det nästan alltid funnits personer som ställt upp och arbetat med oss.
Phörmännen har försökt att samarbeta med andra utskott på Teknologkåren, t.ex. BEST. Det har gått väldigt bra
och gett oss en ny och blandad kundkrets. Planer för hösten är att fortsätta ha massa härliga pubar, både med
anordnade av gruppen själva och andra utskott. Gruppen måste arbeta mer för att få fler jobbare till pubarna,
annars fortsätta i samma anda.

Under början av läsåret 2015-2016 saknades det en arkivutskottsordförande, detta medförde att det under
perioden HT2015 stod arkivet stilla.
Under VT2016 inleddes arbete för att kontrollera att den digitala arkivförteckningen stämde överens med
verkligheten, dessvärre var så inte fallet och kommer att behöva uppdateras helt. Detta arbetet kommer att
inledas under sommaren 2016 då ArkivUO inte har något bättre för sig. Detta har då medfört att digitaliseringen
av arkivet har hamnat efter tidsplanen och kommer att få återupptas när arkivförteckningen stämmer.
Arkivutskottet har även skrivit ett kortare inlägg till Pålsjö under VT-2016 där det berättades om kårens
magnifika dryckeshorn. Arkivutskottet har senare hittat mögel i hornet som inte fanns där när inlägget till Pålsjö
skrevs och detta ska rengöras för att hornet inte ska ta skada.
Vidare har vi snabbt pratat med Pedellen om möjligheten att förvara tavlor som står på golvet och riskerar att gå
sönder när man arkiverar i de trånga utrymmen som är i arkivet. Detta har emmellertid inte påbörjats och
kommer att få ligga på is till efter sommaren.
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Vidare har vi misslyckat att sätta rätt mössa på Cornelius detta år men detta är något som kommer att fixas så
snart som möjligt.
MATTIAS EKLUND,
Akrivutskottet 15/16

Under året som passerat har BEST lyckats få en stadig kurs i den riktning som länge eftersträvats. Efter ett
tidigare generationsskifte där brist på erfarenhet och kunskap satte käppar i verksamhetshjulet, är organisationen
numera tillbaka på stadiga ben och med stor skaparglädje.
Föreningen har gjort stora framsteg och åtagit sig många nya utmaningar. En större rekrytering av medlemmar
har genomförts och i samband med denna har ett mentorssystem implementerats, för att underlätta och
säkerställa överföringen av kunskap.
Mångtaliga event och tävlingar har arrangerats - ett kulturutbyte för internationella studenter har planerats och
genomförts, där svensk kultur fick upplevas under 3 dagar. BEST har samarbetat med puben puben och
anordnat en kulturpub med mat från världen över följt av ett kulturinspirerat pubquiz.
Vidare har en lokal rond av Europas största casetävling EBEC arrangerats. Med många tävlande och ett lyckat
genomförande kunde föreningen med glädje låta 8 studenter representera LTH i en regional deltävling i
Köpenhamn, varifrån 4 studenter kvalade sig vidare till europeisk final i Belgrad.
I juni kommer 30 studenter från runtom Europa till Lund för att delta i BESTs sommarkurs. Med 300
ansökningar är förväntningarna höga och det arbetas för närvarande med att kunna leverera en bra utbildning
och skapa en minnesvärd tid för våra gästande studenter.
Utöver externa event har BEST jobbat kontinuerligt med utbildning internt. Medlemmar har deltagit i flertalet
internationella möten, träningssessioner och workshops. Det är med stolthet och värme BEST blickar tillbaka på
året som gått. Den stadiga grund som lagts hoppas föreningen kommer till stor nytta inför framtida verksamhet.
VERONIKA SMISKOVSKA,
BEST Ordförande 15/16

Husutskottet har i år varit otroligt levande med över 1 000 000 kronor spenderade i äskade pengar. Vi har
genomfört otaliga evenemang med gott resultat och även lyckats underhålla mycket av våra inventarier och
lokaler.
Vi började starkt med att ge Lophtet ett ansiktslyft och en ny bod, sen skötte vi all teknik på nollningen, för att
därefter anordna en lite lugnare fixhelg. Sen vart det ganska lugnt innan SåS kom som engagerade HUT:are
hjälpte till att rodda. Vi vi byggde småröjen till F1 Röj och hade sen en fixhelg till, då vi sorterade och
organiserade Fixburen för att få plats med CNCfräsen.
Vi tog lite ledigt i jul/nyår och tog en tidig kickoff den 30/1. Pedellen var ej närvarande, men huset stod kvar, så
den blev lyckad. HUT gjorde även heltidarnas jobb och hängde upp loggan.
Sen vart det en del fixtisdagar innan nästa fixhelg kom då vi körde mycket underhåll av teknik och reparerade en
massa saker. Därefter följde en lugn period med mestadels fixtisdagar, innan vi i Maj fullkomligt exploderade och
körde Tandem, Fixhelg och Tack. Tacket var på Utmaningarnas Hus, mycket kul. I sommar väntar förändringar i
Cornelis och fortsatt fix på Lophtet.
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För husets del kommer en brandinspektion den 8e Juni då vi kommer motta kritik från RSyd gällande
relationshandlingarna och få se var vi står med rökmaskin. I höst kommer spårvägen börja byggas med oklara
konsekvenser för vår verksamhet.
MARCUS PETERSON,
Pedell 15/16

För Rulle har våren rullat på i ganska lugn takt. Bilen har i god tid besiktigats och i samband med det även fått en
ny dragkrok då den gamla var mycket rostig. Ett arbete för att införskaffa en ny bil har påbörjats och bilen
kommer att köpas och anlända under sommaren 2016. Även texterna på bokningssidan och automatgenererade
mailen har uppdaterats för att få en större tydlighet. Detta arbete kommer fortsätta då intranätet byggs om under
2016.
ERIK ALSTERSJÖ,
Rulleförman 15/16

Under året har jobbet som superindendent gått bra. Det har varit många uthyrningar och de flesta har gått bra.
Några småinsidenter har inträffat med det mesta är inget att tala om. Det har varit lite uthyrningar där
hyresgästen inte har haft hel koll på vad som gäller. Man bör kolla över kontraktet och kanske ha en
sammanfattning av det viktigaste då folk är lata och inte läser allt.
Kanske även till nästa år köra en gemensam genomgång av vad som gäller för nivå på städning. Så man har en
mall att gå efter.
MY REIMER,
Superintendent 15/16

Året har gått bra, det har arbetats med att överse Teknikburen och inventera denna. Det tekniska sortimentet har
uppgraderats genom att köpa in nya lampor och trådlösa mikrofonsystem för att bättre bemöta behoven till
hyresgästerna.Även äldre utrustning har fått underhåll och bytts ut mot mer modern sådan vid behov , t.ex. vid
slitage. Möjligheter för att förenkla och skapa ett översiktligare uthyrnings och inventeringssystem har undersökts
och detta arbete kommer fortsättas under den kommande tiden.
DAVID UHLER BRAND,
TUT-chef 15/16

Året började lite halvbra då en stressad Pedell drog servrarna under ett strömavbrott vilket ledde till stora
problem med autentisering mellan server och nätverk. Detta föranledde en äskning och ett efterföljande inköp av
en UPS för att förhindra dylika situationer i framtiden. Den nya hemsidan blev även lajv och har nu börjat bli
någorlunda funktionell. Arbetet med att förbättra den och att göra om intranätet har inletts med en projektgrupp.
Mot slutet av året 15/16 blev vi drabbade av ransomwaren Crypt0L0cker som förstörde viktiga delar av Kårens
data. Åtgärder för att förhindra detta i framtiden kommer vidtas.
DANIEL LUNDELL,
Dataansvarig 15/16
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Kårhusservice har under året varit en relativt autonom funktion inom Teknologkåren. Något som tidigt satts
som prioritering vara att hålla en god service och en bra kundrelation. Ett något problematik under året har varit
tillsättning av personal då garderobspersonal har saknats vid vissa tillfällen. Beslut om att extra städutrustning
skall erbjudas i gasque har uppskattats av hyresgäster och det har upplevts som enklare att städa när det finns ren
och fräsch städutrustning. Kårhusservice har dock känt ett väldigt dåligt stöd från Teknologkårens ledning där
det vid vissa tillfällen har varit en känsla att KS önskemål förbisetts av ledningen.
RASMUS KJELLÉN,
Kårhusservice förvaltare 15/16

Eftersom verksamheten främst utfördes av Info själv, och även annars i tätt samarbete med denne, finns
detaljerade beskrivningar av arbetet i de månatliga heltidarraporterna. Huvuddragen var informationsspridning –
via Kårnytt, Facebook, affischer och the Toilet Paper, genom heltidarfilmen och i mässituationer,
kaffeutdelningar och andra fysiska kanaler –, design och tryck – pubmenyer, brev till nyexaminerade,
balanmodanden, tygmärken, roll-ups och den nya internationella sångboken kan nämnas – och
internationalisering – något av en reform i Kårens internationaliseringsarbete genomfördes i samarbete med
”internationella utskottet”, med tydligare riktlinjer, inklusive en utförlig Kårsvensk-Kårengelsk ordlista.
DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig 2015

Utskottet har länge legat vilande. Under vårterminen valdes det in 7 st Kårfotografer i Informationsutskottet
istället för i Arkivutskottet. Innan sommaren har även en ny post Filmförman utlysts. Fotograferna hade ett
uppstartsmöte, efter det har kommunikationen främst skett via mail och Facebook.


Informationskanaler
En riktlinje för informationskanaler har skapats som reglerar hur kanalerna ska användas samt hur
mycket olika externa organisationer och företag betalar för informationsspridning.
Informationsspridningen sker både på Engelska och Svenska.
o Kårnytt
Kårnytt har kommit har kommit ut en gång i veckan på både Svenska och på Engelska.
Ordningen på inläggen har strukturerats upp. Kanslisten sköter mycket av arbetet med
utskicken.
o Facebook
Aktiviteten på Facebooksidan har ökat markant. En stor ökning har skett i antalet bildalbum
och events som läggs upp. En utredning över alla Kårens övriga Facebooksidor har gjort och ett
stort antal har stängts ner.
o Hemsidan
Den nya hemsidan lanserades tillslut i februari och fungerar relativt bra. Mycket av aktiviteten
på sidan har bestått av handlingar, protokoll och sammanfattningar från Styrelsemöten och
Fullmäktigemöten. För att fortsätta utvecklingen av hemsidan startades en Webbgrupp upp
inom DSG led av Informationsansvarig och DSG bestående av tre funktionärer. Även en
Webbgrupp för intranätet har startats upp.
o Instagram & Twitter
Instagram har sett ett stort uppsving i aktivitet. På Twitter har all Facebookaktivitet
vidarebefordrats och livefeed har körts från Val-FM.
o Toabladen
Fyra toablad har satts upp. De har varit uppskattade.
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Affischer
Affischer har satts runtom på campus kontinuerligt via Informationsansvariges veckoliga
affischrundor.

Övrigt
I övrigt har mycket av det grafiska materialet för många evenemang och grupper uppdaterats. En stor
kampanj drogs igång inför valet av funktionärer, som resulterade i att nästa alla poster blev tillsatta. En
enkät skickades ut till alla medlemmar där Kårens transparens och kommunikation undersöktes. Bilder
tas kontinuerligt på alla evenemang. Funktionärshoodies har beställts till alla funktionärer på Kåren
centralt. En drone samt nya prylar till systemkameran har köpts in. Varit en del på Campus Helsingborg
och promotat.

NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig 2016

Jag ville förändra nollningsutskottet under mitt år, det var mitt stora mål. Jag i princip halverade mitt utskott till
antal och gjorde om sättet som vi arbetade på. Det blev i det stora hela väldigt bra och jag är nöjd med hur det
blev även om vi haft vissa svårigheter i sättet som arbetat på. Jag har under mitt år haft en del motgångar med
nollningsutskottet och då främst med avhopp. Första och kanske det för mig det tyngsta avhoppet var precis i
början när min vice nollegeneral valde att inte längre vara med. Det blev en otroligt mycket större belastning på
mig och tyvärr så valde jag att inte ta in någon ny vice, vilket är det absolut största misstaget jag gjort under året.
Vi har också haft två överstar som valt att hoppa av vilket påverkat gruppen och arbetsbördan. De øverstar jag
haft i mitt gäng, som stannat genom allt, är guld värda! Jag är överlag nöjd med resultatet av årets nollning men
hade jag fått göra om det igen hade jag gjort på så många andra sätt för att nollningen skulat bli ännu bättre.
MARIE PETERSEN,
Nollegeneral 2015

Viktigt för mig och min vice när vi valde Överstar var att ingen skulle hopa av. Vi la tyngd i kvalitéer som vi
trodde skulle gynna denna mål.Vi har inte haft lunchmöten för det är för kort tid. Vi har haft kvällsmöten av
varierande längd på onsdagskvällar förutom på tentatider.Jag har haft privatmöte med min vice på onsdag lunch.
Utskottet har visat enormt engagemang över sina områden och lagt mycket mera tid än vad jag hade förväntat
mig. De är också väldigt bra på att organisera egna träff bara för att lära känna varandra och mysa, rakt av. Har ej
behövt lägga tid på det för att de har gjort de själva.
Vårt upplägg arbetsmässigt liknar året innan mycket förutom att jag tror på att ingen kommer att hoppa av som
kommer göra det lättare att göra all arbete. Vi valde att flytta om vår budget för att få råd med en skräddare som
kommer att ge oss mera tid att jobba med saker som är viktigare.
Jag har jobbat väldigt mycket med att få alla andra FHØB att få Øverstarna att känna sig som en del av gruppen,
likt det Marie gjorde året innan och det har fungerat extremt bra.
NICOLAS SALAS,
Nollegeneral 2016

Jag, Eric Mace (I-12), blev vald till Head of International Introduction väldigt sent i hösten 2015, detta efter att
posten först blivit vakantsatt och ingen klivit fram för att ta ansvar. Efter att jag blev vald sökte jag två Vice
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Head of International Introduction vilket blev Anton Arbman Hansing (I-15) och Nilan Nabavieh (I-15). Vi
benämnde phaddrar vid mentorer istället för att inresande studenter lättare skulle förstå, vi fick ca 75 mentorer
vilket var målet.
På arrival day fick vi ca 220 inresande studenter (varav ca 20 st var masterstudenter). Dessa delades upp i 10
mentorsgrupper med 7-8 mentorer i varje grupp varav en grupp var masterstudenterna (som aldrig dök upp
under nollningen pga kommunikationsproblem/sekretess av kontaktuppgifter). Nollningen var lyckad, vi hade
ett brett spektrum av events som alla lockade till sig utbytesstudenter. Vi hade: arrival day (uppvisande av
campus, medlemsinskrivning och fotografering till ID-kort), sittningar, idrottskväll, IKEA-resa, lundarunda (en
runda där apotek/affärer/gym/liknande visades upp), nationslunch, mentorskväll (mentorerna bjöd hem
utbytesstudenterna på middag), cornelispub.
All-in-all, väldigt lyckat. Vi hade fler mentorer och utbytesstudenter med i nollningen än föregående år. Även
medlemsrekryteringen gick väldigt bra i år så att medlemsanknytningen bland de internationella studenterna
höjdes från föregående år. Vi utnyttjade nationerna väldigt mycket via kontakter där och det gjorde att även om
projektet startade väldigt sent gick det att genomföra. The international introduction uppskattades enormt av de
utbytesstudenter jag har varit i kontakt med. Tack för att jag fick leda detta projektet.
ERIK MACE,
Head of International Introduction VT16

Tackmästeriutskottet har under året kämpat uppför backen som blivit då utskottet under en längre tid legat nere.
Med kämpaglöd från sina utskottfunktionärer, hejarop från heltidare/kårstyrelse och fantastiska eventdeltagare
har de flesta eventet blivit både lyckade och roliga att jobba med. Vi har försökt sätta lite rutiner för
återkommande event så att Tackmästeriutskottet hamnar på kartan och kalendern igen. Utöver det har vi haft två
större evenemang för funktionärer på Teknologkåren centralt. Julbordet som höstavslutning och Skiftesgasquen
innan ET-slasquen i mars. Den förstnämnda var en fortsättning av det som drevs av heltidarna i december 2014
och blev mycket lyckat. Skiftesgasquen var en, för oss, ny företelse på Teknologkåren och var en trevlig sittning
för de som var funktionärer HT15 och/eller VT16.
Vi ser mest utvecklingspotential i att hitta kontinuerliga event som funktionärer är medvetna om finns och är
sugna på att komma på. Det tar tid att skapa denna kontinuitet men vi är på god väg.
I slutet av VT16 har vi dessutom tillsammans med Kårstyrelsen anordnat en stor tackfest för alla funktionärer på
både Teknologkåren centralt, Sektionerna och på Fria Föreningar. Detta blev ett riktig bra evenemang med
många glada miner. Det blev både en stor sittning och ett eftersläpp med karaoke-tält och massa skoj. Vi fick
dessutom hjälp av sektionsstyrelserna att servera på sittningen, något vi är mycket tacksamma för. Tack vare det
stora engagemanget har dessutom utskottet en strålande framtid till mötes då posten som ordförande har fått en
oerhört taggad person som tar staffettpinnen vidare.
ERIK ALSTERSJÖ,
Tackmästeriutskottets ordförande 15/16
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3. Fria föreningar

33

Verksamhetsberättelse 2015/2016

Björn Sanders, Kårordförande 15/16
2016-07-25 Højby, Danmark

Spexåret 2015 inleddes den 10:e januari med en storartad kollationeringsfest på AF:s stora scen. Manus, musik
och rollista presenterades, samtidigt som den nya ensemblen fick chans träffas och dansa igång uppsättningen på
riktigt. En perfekt inledning till fem veckors vistelse i borgen och uppsättningen av Den stora schismen, med
fejden mellan påvarna Clemens och Urban.
Helgen därpå väntade traditionsenligt resan till ”Lillsjödal”, denna gång beläget i Aggarp. Mycket mys, fest och
framför allt trams gav spexarna chansen att lära känna varandra på riktigt. På söndagen gick lasset tillbaka till
Lund där arbetet i sektionerna satte igång direkt. Skylten hissades och staden tapetserades i en av de snyggaste
affischerna som skådats, ingen skulle kunna säga att de inte visste att det var spex på gång.
Allt slit ledde till slut fram till en hyllad premiärföreställning. Efter den tog vi det för ovanlighetens skull ganska
lugnt – dagen efter var det nämligen dags för jubileumsbal! Det blev sannolikt den trevligaste balen i AF:s
historia med mängder av inbjudna respektive, representanter från andra organisationer och framför allt en hel
drös alumni från FMFS. Den andra föreställningshelgen avslutades med som brukligt med stora mängder Kött
och Sås™ innan vi skildes åt och tog lite välbehövlig paus från varandra.
Roligheterna fortsatte under våren. I mars åkte en liten men tappar skara av årets och fjolårets chefer till Österlen
för en helg av mys och yatzy-spelande – och vilken helg det blev! Lika succéartad blev Siste april-festen som i år
hölls i Källarsalen på AF. Dryga hundratalet gäster gjorde kvällen till en fest att minnas (eller glömmas bort,
beroende på person).
I slutet av juli gick färden till Skanör där vi som vanligt firade Jespers namnsdag, badade, åt fisk, och, framför allt,
höll tävling om nästa års synopsis. Det blev en strid på kniven – med blott en rösts marginal bestämdes att 2016
års jubileumsspex skulle få samma titel som den allra första Jesper-uppsättningen: Den flygande holländaren.
Snabba Johnny Cash nådde andra omgången. I september väntade återuppsättningen där Lund på nytt fick återse
de båda påvarna. Det blev en intensiv vecka som tog slut alldeles för fort. I oktober var det dock dags för
allmänt möte och vi fick chansen att träffa varandra igen. Ett taggat chefsgäng valdes in och styrelsen gick i ett
steg från tre till fem personer!
I början av november gick intresseanmälan inför vårens spex av stapeln. Många hoppfulla personer kom och
träffade cheferna och ett riktigt bra gäng samlades ihop. De nya fick sedan chansen att lära känna både varandra
och de äldre spexarna när det bjöds till julfest i början av december. Under året hölls två ordinarie och ett
extrainsatt allmänt möte.
Våren 2016 inleddes med att ett tappert gäng gav sig ut i snöoväder för att ta sig till en stuga utanför Landskrona
för ett härligt chefsskifte där sömnen inte var prioriterad.
Lördagen därpå samlades ensemblen i AF:s stora sal för att traditionsenligt inleda spexperioden med
kollationering. Denna bestod av lära-känna-lekar, en gedigen och ytterst förvirrande manusuppläsning utav Den
flygande holländaren samt lite sittning och fest. Perioden förflöt med arkivafton, spökbollsturnering och häng
inpå småtimmarna för att sedan leda till föreställningsveckor.
I år firade vi att föreningens första spex sattes upp för 50 år sedan och detta gjorde på två vis. För det första
valde vi att sätta upp en föreställning med samma titel och för det andra så utökades vår alumnidag till en brunch
på Malmö Nation, matinéföreställning för att efterföljas av en jubileumsgala för oss alla.
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Sedan städsöndagen i slutet av februari har ensemblen gått på musikalen Billy Elliot, vi har hållit vårens allmänna
möte där vi valde en ny kapellmästare och festat in maj tillsammans med en sista april-fest på Lophtet med
spexare och övriga vänner.
PONTUS LILJEBERG,
Sekreterare 2015
HEDVIG APPELBERG,
Ordförande 2015

I början av höstterminen var föreningen aktiv på LTHs nollningsevent. Vi medverkade i Teknologkårens
kårestival där vi presenterade oss för nya studenter och berättade om våra projekt. Vi kollade studenters intresset
för att engagera sig i våra befintliga projekt som Etikpuben och Workshops. Vi var även ute och presenterade
oss under de första föreläsningsveckorna. Detta gav ett individuellt möte med varje sektion på LTH. Under
hösten ställde vi ut på Akademiska Föreningens Hälsningsgille. Detta för att nå ut till och värva andra studenter i
Lund.
Vid vårt årsmöte i november tillsatte vi två nya styrelsemedlemmar. Fokus lades på att indoktrinera de nya i
styrelsearbete och planera inför vårens event och aktiviteter.
Vårterminen började med arbete och planering inför Etikpuben. Denna ägde rum i Mars och handlade om mat
och klimat. Gäster för denna pub var Anna Jamieson (Verksamhetsledare för Svenskt Naturbeteskött), Kimberly
Nicholas (Universitetslektor vid Lucsus), Georg Carlsson (Forskare inom Odlingssystemekologi vid Sveriges
Lantbruksuniversitet). Puben var mycket uppskattad.
Under våren har vi haft mindre medlemsträffar där vi pratat om att fokusera LSEs arbete mer till Etikpubar och
nätverkande. Vi vill ge en tydligare bild av vad LSEs verksamhet innebär. Vi har även inlett ett närmare
samarbete med Hållbart Universitet. Nyligen har vi startat projekt för att göra en miljömärkning av LTHs
sektionen. Detta koncept grundar sig i Hållbart Universitets Nationsgroda och vi tror att vår version kommer
anammas och göra stor succé.
Senare under våren planerar vi att arrangera en eller flera gästföreläsningar kopplade till hållarhet och miljö. Vi
har även bjudit in Lunds hållbarhets- och miljöföreningar till en hummustävling som äger rum i maj.
Under den närmaste framtiden kommer vi att fokusera på att sammanfatta föreningens verksamhet i Etikpuben
och ett enklare nätverkande mellan studenter (på LTH och hela LU). Genom att knyta an och relatera
dokumentärfilmsvisningar och föreläsningar till Etikpuben, tror vi att vi kan locka och nå ut till fler studenter.

Vi har under 2015 drivit klätterverksamhet på Crux 2-3 dagar i veckan, beroende på vädret och funktionärernas
tillgänglighet. Kommunikation och synkronisering har skett via föreningens facebook-sida, där vi har upplyst
våra medlemmar om öppettider för väggen. Utöver den reguljära klätterverksamheten och skötsel och vård av
väggen, har inga specifika föreningsaktiviteter genomförts.
Vi har haft ett visst involvemang i nollningen samt ARKAD, då Crux anställdes för att hänga deras vepor på
kårhuset. Till hösten planeras vanlig väggverksamhet, samt eventuellt en klätterutflykt eller två.
SAMUEL JANSSON,
Väggansvarig Crux Climbing LTH
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IfU (Ingenjörer för indervattensteknik) är en förening som erbjuder dykning för alla teknologkårens medlemmar.
Dykning är i allmänhet en dyr sport och därför erbjuder vi rabatterade kurser och billiga utfärder.
Idag har vi ca 20 medlemmar, men det brukar årligen börja runt 10 medlemmar och sedan öka till omkring 30.
Förutom Teknologkåren är vi även kopplade till SSDF (Svenskasportdykarförbundet) vilket gör att vi förutom
dykning kan erbjuda en billig försäkring som täcker all dykning världen över.
Årligen erbjuder vi 2-3 nybörjarkursen, 1-2 avancerade kurser och ett antal prova-på-dyk. Det erbjuds även fler
kurser vid förfrågan.Vi försöker att göra 1-2 utfärder per läsperiod, dessa har oftast skett över en dag med 5-8
medlemmar.
EMIL THORSELIUS,
Ordförande IfU

Under verksamhetsåret som gått har ordenssällskapet FEMVAK’D arbetat med att genomföra de aktiviteter som
återkommer varje år (julfest och storting) samt att organisera om arbetet inom aderton. Under höstterminen
genomförs vanligen en traditionsenlig julfest som, av praktiska skäl, förra året inte blev av. Under våren är årets
stora event, stortinget. Där tas nya medlemmar upp i alla grader inom sällskapet. Detta arrangemang anordnades
i samband med Corneliusbalen och gick bra att genomföra. Under året som kommer siktar vi på att anordna
både julfest och storting samt att synas mer bland Teknologkåren medlemmar, stärka kunskapen om vilka
FEMVAKD’ är och vår koppling till kåren.
OMAR CHAUDHRY,
De Aderton

ETF har under läsåret 15/16 haft ett gott antal medlemmar (ca 75 till antalet) och många har nyttjat våra lokaler
och tillhörigheter på ett mycket önskvärt sett.
Under året har ETF bland annat medverkat på elektroniklabben under Flickor på Teknis där vi har bistått med
våra kunskaper kring lödning och elektronik. ETF har också haft ett par medlemsprojekt; byggt Umph.boxar till
F-sektionen, restaurerat våra egna Umphboxar för att nämna några. Under året har vi också anordnat ett par
städkvällar för att snygga till i våra lokaler. Under dessa har vi bjudit medlemmarna på korv med bröd.
Kvar i år har vi en alumnigrillkväll där vi bjudit in på gamla och fortfarande aktiva medlemmar för grillning och
socialt umgänge med förhoppningar om många kunskapsutbyten. Förutom allt detta har vi i styrelsen fortsatt
med det kontinuerliga arbetet att se till att våra medlemmar kan motionera sin elektronikhobby till deras fulla
potential.
JESPER HASSELQUIST,
Ordförande ETF

Lair är en av landets äldsta nu aktiva brädspelsföreningar med aktiviteter som riktar sig mot brädspelande
teknologer. Utöver våra regelbundna brädspelsträffar varje torsdag har vi arrangerat ett par turneringar och haft
ett fokuserat arbete mot att rekrytera nya medlemmar till föreningen.
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Det finns en hel del teknologer som har fått intrycket att vi är en förening som riktar sig mot D-sektionen och
detta är en frustrerande stämpel att bära på då vi är sektionsagnostiker i grunden! Vi ser positivt mot framtiden
och är hoppfulla över det spirande intresset som finns för brädspel.
ALEXANDER WALLIN,
Brädspelsföreningen Lair

Vi inledde höstterminen 2015 med en lyckad rekrytering av nya aspiranter till föreningen. Vidare valdes fyra
aspiranter från förra året in som medlemmar, vilket gör att föreningen växer på ett tryggt sätt. Vi fick ett nytt
skjutsystem av karnevalen, vilket gjort att vi kan börja skjuta musikfyrverkerier, samt förenklar övriga skjutningar
avsevärt. Ett exempel är musikfyrverkeriet under Corneliusbalen, som inte hade varit möjligt att genomföra utan
det nya skjutsystemet. Ett fyrverkeri som verkligen gjorde att föreningen utvecklades.
Vi har haft ett ökat antal skjutningar under verksamhetsåret 15/16, vilket gjort att vi kunnat utbilda nya
medlemmar snabbare, och känna oss mer som en sammanhängande förening. Ökad satsning har skett på att
umgås utanför skjutningar och komponeringar, där vi bland annat besökt vår systerförening i Göteborg, grillat
och bara umgåtts.
Vår förvaringsplats kommer sägas upp vid årsskiftet, så vi letar febrilt efter en ny plats. Något som är av yttersta
vikt att vi lyckas lösa. Vidare väntar samtliga pyrotekniska föreningar i Sverige på besked från Myndigheten för
samhällsberedskap om de nya regler som införts. Kanske måste de ansvariga på skjutningen skickas på extern
kurs, vilket kan bli en stor ekonomisk motgång.
Vi ser med glädje att vi kommit närmare Teknologkåren och nu i betydligt större utsträckning känner oss som en
del av Teknologkåren, snarare än en helt frikopplad förening.
GUSTAF BERGSTRÖM,
Ordförande LundaPyrot

Det gångna året har LuKT utökats en hel del. I höstas anslog sig en grupp kristna teknologer till LuKT som
tidigare träffats under ett par år utan att ha tillhört LuKT. I övrigt har verksamheten fortlöpt som tidigare. Vi
träffas, äter lunch tillsammans, ber och läser Bibeln. Då gruppen har ökat i storlek har den delats upp så att en
del träffas på onsdagar och en del på torsdagar. Vi har även startat gemensamma träffar för båda grupperna
första veckan i varje månad. Utöver de sedvanliga träffarna anordnade LuKT en lunchföreläsning med Peter
Payne -doktor i filosofi i våras. Föreläsningen handlade om ”the Big bang – the origin of the universe and God”.
Vi uppskattar att det var ungefär 70 personer som kom och lyssnade och deltog i diskussioner.
Till hösten förväntar vi oss inga större förändringar. Vi fortsätter med onsdags- och torsdagsträffarna och
eventuellt anordnar vi någon lunchföreläsning.
JACOB MAGNUSSON,
Ordförande LuKT

Följande evenemang har genomförts året 15/16:
 Kårestivalen 10/9 – servering av stir fry utanför F-huset
 Anonym pub tillsammans med utbildningsutskottet 9/10 -2015
 ARKADs alternativsittning 11/11 -2015 – 3-rättersmiddag för gästande teknologer från andra högskolor
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Jesperspexets 50-årsgala 13/2 -2016 – 3-rättersmiddag för 240 sittande
W-sektionens 15-årsbal 14/5 – 2016

Kommande evenemang:
 Matlagning på BME examensbankett
 Kårestivalen 2016
Allium arbetar i projektform – vid uppdrag sätts en arbetsgrupp ihop som planerar och genomför evenemanget.
Inga möten sker på regelbunden basis.
Samarbete har skett under året med de organisationer som kan ses i eventlistan ovan.
Allium har under året växt med 9 medlemmar, från 13 till 22. Efterfrågan på våra evenemang har ökat, och det
senaste året har till störst del bestått av cateringuppdrag. Detta till skillnad från det föregående året, då fokus låg
på event i Alliums egen regi. Under hösten och under det kommande året kommer konceptutveckling,
rekrytering och medlemsvård att prioriteras. En bättre balans av cateringevent och egna evenemang kommer att
eftersträvas.
STAFFAN OHLSSON,
Gastronomiföreningen Allium

Kören hade verksamhetsåret 2015 en något lägre ambitionsnivå än föregående verksamhetsår. Utöver ordinarie
konsertverksamhet deltog kören i Körkollegiets vårkosert Tones of Games under vårterminen och höll en
kortare konsert i Universitetshusets aula under Kulturnatten i Lund på höstterminen. Kören har genomfört
flertalet brödsjungningar under året samt avslutat varje termin med en egen konsert. Totalt har kören gjort 12
brödsjungningar, ett par stycken gratissjungningar samt 4 olika konserter varav en under Kulturnatten i Lund och
en i samarbete med Körkollegiet.

Liksom år 2014, har även 2015 varit ett mycket aktivt år för Alumniföreningen vid TLTH. Vi har fortsatt förra
årets arbete med att öka föreningens synlighet utåt, och vi har också varit mycket aktiva med att förbättra interna
verktyg och processer – framförallt medlemshanteringen och emailutskick. Det är nu tid att sänka tempot något
under 2016, och fokusera på att arbeta in de nya systemen ordentligt.
Mycket av det som har gjorts under 2015 har synts omedelbart. Detta gäller framförallt aktiviteterna och speciellt
Oktoberfesten (som i år arrangerades av Teknologkåren); arbetet med Alumnikollegiet, där Alumniföreningen
och sektionernas alumniansvariga har träffats; medverkan på Arkad genom Arkad Award Alumn;
månadsutskicken via email till alla medlemmar; enkäten för Alumnirapporten; att våra medlemmar nu känns igen
av MedCheck; och inte minst en kraftfull marknadsföring gentemot både unga och gamla alumner via
emailutskick och lappar tillsammans med ringintyget i samarbete med Teknologkåren, samt att vi har uppträtt på
många nollegasquer.
Annat kommer att få fullt genomslag först under 2016. Här märks framförallt nytt medlemshanteringssystem,
som väsentligt minskar det jobb som måste göras när nya medlemmar ska läggas in eller data ska ändras, och
som dessutom kraftfullt förenklar integration till hemsida och emailutskick – och som därtill sänker våra
kostnader för medlemshantering från cirka 30% av årsbudget (ungefär 25 000 kr/år) till cirka 10% (ungefär 8 000
kr/år). Möjligheten att använda email för avisering, och fysiska brevutskick endast till de som inte betalar efter
emailavisering, har potential att sänka kostnaden ytterligare.
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En annan stor del av årets arbete har varit närmast osynligt utåt, men väldigt viktigt ändå. Här märks framförallt
bättre verktyg och processer för att göra livet lättare, så att 2016 års styrelse kan fokusera mindre på
administration och mer på att åstadkomma saker. Intranätet på hemsidan har byggts ut vidare, med förbättringar
till mailutskick, aktivitetshantering, med mera. Styrelsen har också diskuterat en säker och effektiv placering av
föreningens medel och tagit fram en gedigen investeringsplan.
Detta var ett axplock av de viktigaste utvecklingarna under 2015. En mer komplett lista finns under rubrikerna
nedan, och den riktigt hugade spekulanten rekommenderas att plöja styrelsemöteshandlingarna. Det finns 10
stycken sådana möteshandlingar (en per styrelsemöte) samt ett större dokument från årsplaneringen, och
dessutom 8 handlingar från Alumnikollegiemötena. Därtill kommer de cirka 1500 mail som styrelsen skickat och
hanterat under året – vilket är drygt 4 om dagen.
2015 har verkligen varit ett mycket aktivt år för Alumniföreningen vid TLTH!
Aktivitet
 Vinprovning
 After work i Malmö
 After work i Stockholm tillsammans med Ingenjörer Utan Gränser
 Jesperspex
 Oktoberfest: Teknologkåren organiserade, 37 alumner deltog
 Pistolskytte
 Sångarstriden
 Julbord
Ekonomi
 140 nya medlemsansökningar under året, vilket motsvarar 14 000 kronor extra i intäkter varje år dessa
alumner stannar kvar som medlemmar.
 Förberett för att byta medlemshanteringssystem (se även under IT nedan)
 Har, hittills, gått 19 000 plus – vilket är 25 000 bättre än budgeterat.
Information
 Månadsutskick via email till föreningens medlemmar om vad som händer
 Möte med LTHs rektor Viktor Öwall för att diskutera informationsutbyte
IT-system
 Byggt mailutskickssystem som sektionerna använder flitigt, där Alumniföreningen syns tydligt
 Byggt ut hemsidans intranät väsentligt
 Nytt medlemshanteringssystem
Marknadsföring
 Email till över 16 000 gamla alumner – med mycket gott resultat
 Email till cirka 8 000 snart färdiga studenter – med extremt gott resultat!
 Marknadsföring genom ringintyg – Teknologkåren lägger med en liten informationslapp om
Alumniföreningen till alla studenter som får ringintyg
 Gyckel på E, V, K, D och Ing:s nollegasquer, möjligheter att spexa på andra tillställningar har
uppkommit.
 Synlighet på Arkadminglet för studenter och företag, genom Arkad Award Alumn
 Förberett affischer om Alumniföreningen som ska sättas upp på sektioner för längre framtid
 Förberett profilprodukter för utdelning på fester etc.
 Lagt till Instagram som informationskanal, med måttligt god utdelning
 Tagit fram enfärgslogga för användning vid tryckning
Organisation
 Bokslutsmöte med middag, samt årsmöte med julbord
 Bytt ut Informationsansvarig under året (Henrik Gyllensvärd efterträddes av Gustav Sällberg)
 Entledigat Marknadsföringsansvarig under året (Kajsa Eriksson Rosenqvist; ingen efterträdare)
 Valberedning invald på styrelsemöte S10
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Hållit 10 styrelsemöten, flera möten med Teknologkåren, LTH och andra organisationer
Hanterat ungefär 1500 (!) mail till styrelsen
Nya stadgar färdiga för diskussion till Bokslutsmötet 2016

Sektioner
 Alumnikollegiemöte, 8 stycken under året
Studentkontakt
 Arkad Award Alumn – stor synlighet gentemot studenter som besökte Arkad, inte minst genom
framträdande på scenen under Arkadminglet där cirka 150 studenter närvarade
 Börjat planera för mentorskapsprogram på Teknologkår-nivå, för sektioner som inte redan har egna
mentorskapsprogram
ERIK IVEROTH,
Aktivitetsansvarig Alumniföreningen vid LTH

Ingen verksamhetsberättelse har kommit in i tid från denna Fria förening.

Ingen verksamhetsberättelse har kommit in i tid från denna Fria förening.

Ingen verksamhetsberättelse har kommit in i tid från denna Fria förening.

Ingen verksamhetsberättelse har kommit in i tid från denna Fria förening.
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4. Externa parter
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De viktigaste besluten under året har varit de nya riktlinjerna för arbetsgrupperna. De största skillnaderna från
förut är att det nu är definierat hur många träffar varje arbetsgrupp förväntas ha samt att det även finns medel
från varje medlemskår till dessa träffar. Att Reftecs stora pris delades ut till Kodcentrum samt att Reftec styrelse
avsatte 35 000 kronor plus moms ur sitt egna kapital för att finansiera hur mår teknologen (HMT) nästa
verksamhetsår. Utöver det har KORK diskuterat ledarskap, krishantering, relationen med sektioner och ideellt
engagemang.
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 15/16

VORK har utöver de två gemensamma överlämningsträffarna med övriga arbetsgrupper sammanträtt fyra
gånger under verksamhetsåret. Syftet med träffarna har varit att tjäna som en inspirationskälla så väl som ett
forum för att kunna dela erfarenheter och idéer.
Arbetsgruppen har eftersträvat korta och effektiva träffar, varför vi ofta sammanträtt lunch till lunch. Ämnen
som har diskuterats under året är budget, finansiering, ledarskap och kontakt med funktionärer, även om det på
träffarna funnits utrymme för att diskutera mer spontana och aktuella frågor.
På det hela taget upplevs VORK-samarbetet som positiv och givande. Att få möjlighet till ett utbyte med
personer med liknande arbetsuppgifter på andra kårer känns värdefullt, särskilt då det inte upplevs som att det
står att finna i Teknologkårens övriga samarbetsorgan.
JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16

ARG:s verksamhet har under det senaste året i stort handlat om erfarenhetsutbyte och diskussioner. Mötena har
inte alls varit som tidigare och har för det mesta bestått av 1 till 1,5 dag med egna diskussioner inom ARG. Vid
enstaka ARG-möten har diskussionspasset följts utav workshop på ett företag på temat employerbranding.
Under hösten genomfördes ett ARGaggedon för näringslivsgrupper/utskott och projektgrupper. Detta
genomfördes under Armada den 20 november.
JätteARG tillsammans med Akzo Nobel genomfördes i Tänndalen i början av året. Nya poster valdes.
Under våren genomfördes ett ARGaggedon för näringslivsgrupper under CHARM och ett ARGaggedon för
projektgrupper/kommittéer under LARM. Arrangemanget var
mycket uppskattat av både projektgrupperna och näringslivsgrupperna.
I maj genomfördes en utvecklingskonferens på THS. Representanter från olika företag deltog under en
eftermiddag där vi diskuterade jämlikhet, mångfald och likabehandling inom företag och kårer.
JätteARG genomfördes tillsammans med Scania och Vattenfall 20-21 juni.
RICHARD LUONG,
Näringslivsansvarig 15/16
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Under verksamhetsåret 15/16 hade REFTECs utbildnings- och internationaliseringskommitté totalt fem möten.
Året inleddes med en kick-off i Linköping där bland annat verksamhetsplanen reviderades. Övriga möten under
året har hållts i Stockholm, Göteborg, Umeå samt Lund. Varje träff har haft ett eller flera teman och under året
har allt från pedagogik till internationalisering av högskolan och kvalitetssäkringssystem diskuterats.
FILIPPA DE LAVAL,
Vice Kårordförande med Utbildningsansvar 15/16

Året har flytit på bra inom STORK. Mycket fokus har legat på undersökningen “Hur mår teknologen” då det
börjar närma sig att genomföra den igen. Under den första träffen hade vi temat likabehandling. Vi presenterade
hur kårerna arbetar och diskuterade målbilder och utbildningsmaterial. På andra träffen pratade vi om exempel
på goda studiemiljöer från de olika lärosätena. Vi pratade också om vad som definierar en bra studieplats. Vi
pratade om skyddsombud och organisationen av dessa, samt psykosocial studiemiljö och hur lärosätena jobbar
med det. Till slut diskuterade vi även studenthälsa och narkotikaproblem i studentkretsar. Den tredje träffen
hölls tillsammans med MARK och STARK. På de gemensamma passen pratade vi om inkludering och
kulturföränding. På passen som STORK hade själva var temana krisplaner och incidenter samt ett strategiskt
pass om inkludering med mycket bra tankar som samtliga kårer kunde ta med sig hem. Under den fjärde och
sista träffen innan överlämningen planerades stora delar av överlämningen, vi arbetade med HMT och skrev
verksamhetsberättelse. Under året har ett antal videokonferenser hållits. Vi har även använt maillistan för att få
input och/eller ställa frågor som dykt upp i vårt arbete. Därutöver har vi självklart lagt tid på att planera träffarna
och göra en del arbete med Hur mår teknologen, t.ex. ta in offerter och skriva handlingar till KORK.
CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16

Under den första halvan av verksamhetsåret 2015/2016 hade STARK en träff inplanerad. Denna inföll 2-4/11 i
Umeå.
Trots god framförhållning var vi inte så många närvarande. Vi var tre deltagare från tre kårer. Inte ens NTKs
representant deltog, på grund av att han upplevde sig ha hög arbetsbelastning.
Trots detta blev vi mycket väl omhändertagna av NTKs ordförande och träffen kunde genomföras på ett bra
sätt. De primära diskussionsämnena för träffen var funktionärsvård, rekrytering och tillgänglighet, men som
vanligt tas det såklart även upp många andra intressanta punkter. Jag står fast vid min åsikt att det finns mycket
att hämta i ett samarbete som STARK, men som det ser ut nu när intresset att deltaga är mycket svalt från vissa
kårer så kan man verkligen fundera på om vi borde lägga tid och pengar på detta. Jag tyckte att det var väldigt
tråkigt att jag alltid planerade och avsatte tid för REFTEC, för att alltid inför träffarna få höra att de andra
kårerna prioriterar bort det arbetet på oss deltagares bekostnad.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

Under vårterminen låg det en inplanerad träff samt ett skypemöte med Reftecgruppen STARK.
Träffen arrangerades av ChS i Göteborg och genomfördes tillsammans med grupperna STORK och MARK då
dessa i mångt och mycket har liknande arbetsområden. Träffen skulle enligt verksamhetsplanen handla om
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alkoholkultur och mottagning vilket den också gjorde. Utöver det så handlade den också om kulturella
förändringar man vill/har genomfört på sitt lärosäte samt likabehandling.
Skypeträffen handlade enbart om att planera överlämning.
Även fast jag precis klivit på posten som Aktsam när jag åkte på träffen upplevde jag den som givande. Jag
upplevde dessutom att jag kunde bidra med erfarenheter och kunskap från mitt eget lärosäte trots att jag precis
klivit på. Det var väldigt givande att arbeta tillsammans med både STORK och MARK då dessa ligger nära
kopplat till STARK.
En reflektion jag dessutom gjorde efter träffen är att Teknologkåren har olika likheter med nästan alla
medlemskårer vilket gör att det finns erfarenheter och inputs att hämta från samtliga, vilket är kul. Det är tydligt
att Lund och Teknologkåren ligger i framkant vad det gäller en sund alkoholkultur, utbildning och att tillämpa
alkohollagen, vilket också är kul.
JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare 2016

INFARK träffades fyra gånger under 2015 – I Luleå på våren, i Stockholm vid REFTEC-överlämningen på
sommaren, samt i Umeå respektive Linköping på hösten.
Det främsta utbytet från kollegiet har varit socialt – på träffarna har vi knutit kontakter, inom kollegiet och med
TORK, som har varit till nytta för rådfrågning under resten av årets arbete.
Utöver den sociala biten hade vi ett antal mer styrda diskussioner, med syfte att dela med oss av tips och
erfarenheter. Dessa mynnade inte ut i många konkreta resultat, men ett par av diskussionerna var ändå till hjälp
under undertecknads arbete hemmavid.
DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig 2015

VT16
INFARK/TORK har under våren träffats en gång i Stockholm och en gång i Lund. I Stockholm diskuterades
bland annat medlemsrekrytering och -statistik, redaktionsarbete, varumärke, REFTECs stora pris, nya riktlinjer
samt hemsidor. I Lund utvärderades året, det diskuterades marknadsföring av utbildningsbenet, grafisk profil,
profilprodukter samt planering för sommarens överlämning. Under våren har det tyvärr varit dålig uppslutning
vilket har gjort att träffarna inte blivit så meningsfyllda som det är tänkt.
NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig 2016

Arbetet med SMURF har gått över förväntan i år. Överlämningen blev väldigt lyckad med stort
informationsutbyte och trevlig stämning i gruppen. Arbetets utsträckning begränsades till rent
informationsmässiga frågor.
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Vi lyckades även få till en SMURFträff i mitten på oktober, där vi pratade mycket om Kårstrukturer,
husstrukturer och hur man bäst sköter lokaler med verksamhet i. Ännu en SMURFträff försökte planeras under
slutet av våren men försöken blev fruktlösa på grund av problem med scheman. Överlämningen i år ser vi
mycket fram emot och ett fortsatt samarbete mellan CHS och Teknologkåren.
MARCUS PETERSON,
Pedell 15/16

Jag har fått en annan syn och försåelse när jag fått höra andra högskolors synpunkter och reflektioner kring vår
nollning. Vi har haft totalt fyra träffar inklusive överlämningar plus att vi haft ett antal skype-möten. Att ha det
samarbetet som jag haft med de andra i MARK har varit väldigt skönt för mig personligen då det gått att
ventilera eventuella problem som uppkommit eller kan komma att uppkomma och hur de i så fall har löst eller
skulle lösa dem. Jag tycker också det är väldigt roligt att några av de andra blivit inspirerade av oss och försöker
bli mer som oss i vissa synpunkter.
MARIE PETERSEN,
Nollegeneral 2015

MARK i år har varit en besvikelse för mig. Vi träffades under överlämningen i februari och har inte träffats
sedans dess. Det var vår plan att ha Skypemöten under våren men detta har ej hänt. Jag har försökt organisera en
sådan men det fanns inte intresse från alla så det blev inte av.
Jag har dock haft bra kontakt med Chalmers ordförande på MK fast inte de andra var med. Under de samtal har
vi mest snackat om hur deras ledningssystem är strukturerad eftersom att Kårstyrelsen har varit intresserade att
behålla Nollegeneralposten som icke arvoderat under största delen av året. Det är inte längre hållbart så jag söker
efter alternativa lednings strukturer.
NICOLAS SALAS,
Nollegeneral 2016

Filippa de Laval har varit delegationsledare för Lunds Universitets Allians (LUA), vilket lett till många kontakter
med många olika lärosten och studentkårer i Sverige. Samtliga SFS-anslutna studentkårer vid Lunds universitet
har i år deltagit i samarbetet och kårerna har haft stort genomslag. Med det sagt bör LUA se över sin interna
organisation kommande år eftersom ansvarsfördelningen mellan koordinatorer och delegationsledning varit
otydlig.
En större skillnad i SFS är att fokusfrågan ska löpa över 3 år istället för tidigare 1 år. Nästkommande fokusfråga
är “Resurser till högre utbildning”. Dessutom har Teknologkåren drivit igenom att SFS ska lägga mer fokus på
internationalisering och doktorander. Teknologkåren har överlagt haft en väldigt stark representation och stort
genomslag i SFS-sammanhang. Bland annat finns det i valberedning såväl som styrelse studenter från LTH.
FILIPPA DE LAVAL,
Vice Kårordförande med Utbildningsansvar 15/16
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Det årliga Nordtek Student Network mötet arrangerades i år i samband med Nordtek-konferensen i Odense. På
mötet diskuterades huvudsakligen hur Nordtek Student Network ska formaliseras för framtiden. Man kom fram
till en gemensam stadga och valde en styrelse bestående av en ordförande samt en representant från varje
medlemsland. Sveriges plats lämnades vakant. Syftet med nätverket var en centralfråga där undertecknad
argumenterade för att det huvudsakligen skulle ha bevakande syfte av Nordtek-organisationen snarare än
erfarenhetsutbyte. Detta då Studentkårerna inom Nordtek Student Network fungerar väldigt olika beroende på
vilket land de kommer från och de svenska kårerna redan har ett gott samarbete i form av Reftec.
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 15/16

Teknologkåren är fortfarande medlem i LUS vilket skämtsamt torde ses som en vinst i sig. Året har präglats av
mycket gott samarbete, men därtill lika mängder turbulens. Huvudsakligen kan man säga att arbetet med de
andra Kårerna i Lund har fungerat men att tilliten till LUS ledning med fog har varit låg.
I slutet på förra verksamhetsåret antogs ett bostadspolitiskt ställningstagande av LUS Ting. Teknologkåren var
mycket skeptiska till att man däri propagerade för så kallade kategoribostäder för studenter så som att behovet
för levnadsstandard sänks så fort man tar högskolepoäng. Teknologkåren lade en motion till verksamhetsårets
första ting för att förändra detta, men denna motion sköts ner med argumentet att ställningstagandet var
nyantaget snarare än att förändringen var orimlig. Detta provocerade oss till att skriva en debattartikel i
Lundagård om detta (Lundagård 15-08-27,”Högskolepoäng är ingen anledning att sänka kraven”).
Vidare har en intensiv debatt förts angående transparensen och rättssäkerheten vid val inom LUS. På grund av
slarv av valberedningen kunde inte LUS Styrelse väljas på valting förra verksamhetsåret och var därför tvungna
att fyllnadsväljas i början av hösten. Teknologkåren ansåg inte det vara rimligt att en så viktig post valdes på ett
vanligt ting, utan ansåg att ett extra valting borde kallas. Detta gjordes inte och valet genomfördes utan viktad
representation. I nedan nämnda stadgeförändring fick vi in att val till styrelse, presidium samt vissa centrala
studeranderepresentanter måste tas på valting. Även utlysningen av ytterligare vakanta posters fyllnadsväljande
har varit upp för diskussion, men utan att vi fick gehör för vår transparanta linje.
LUS har under året svarat på diverse remisser – huvudsakligen Kåre Bremers ledningsutredning, Lars Haikolas
20 år av högre utbildning och utredningen om trygga karriärvägar för doktorander. Samtliga av dessa har vi till
fulla stått bakom remissvaren. LUS har även antagit ett regionpolitiskt ställningstagande som vi helt står bakom.
Det skulle nu dröja fram till april innan nästa förtroendetapp för LUS ledning skulle komma. Under vintern
sjukskrevs LUS vice ordförande, varvid LUS styrelse tog på sig mandatet att välja en ställföreträdande vice
ordförande. Något som LUS stadga tydligt inte tillåter. Det ansågs även förvärrande att valet gjordes helt utan
utlysning samt att den valde själv satt i LUS Styrelse. Teknologkåren reagerade kraftigt och när frågan kom upp
för stadfästande i tinget propagerade vi för att beslutet inte skulle stadfästas då det dels bröt mot stadgan och
dels att ingen annan än styrelseledamoten hade haft möjlighet att söka posten. LUS Styrelse bemötte kritiken
med kraftiga känsloargument och hotade med att avgå om inte tinget stadfäste beslutet. Detta fick resterande
kårer att tillslut gå på LUS styrelses linje. (Lundagård 16-04-20 ”Teknologkåren riktar stenhård kritik mot Lustillsättande” och Lundagård 16-04-20 ”Ser det som ett misstroendevotum”)
På samma ting diskuterades även medlemsavgiften till LUS. LUS styrelses förslag var att endast sänka 1
kr/medlem av den provisoriska höjningen på 2 kr/medlem. Vi ansåg att det krävdes ett underlag för att motivera
att inte hela höjningen sänktes igen, något som vi tillsammans med Humanistiska och Teologiska Studentkåren
fick igenom. LUS styrelsens förslag gick igenom men först på följande ting och med en hel budget som underlag.
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I sedvanlig ordning förrättades valting i mars och maj för val av interna poster och studeranderepresentanter.
Noterbara valda teknologer är Björn Sanders till LUS Ordförande, Karin Dammer till Lundagårds
styrgruppsordförande, Oskar Hansson till Sakrevisor, Filippa de Laval till Utbildningsnämnden och
Forskningsnämnden samt Johan Simonsson till Forskningsnämnden.
Året avslutades med att arbetsgruppen för revideringen av LUS styrdokument presenterade sina förslag.
Stadgeförslaget lades direkt till tinget medan övriga styrdokument skickades på remiss. Inga större förändringar
presenterades. Stadgans andra läsning och de övriga styrdokumentens enda läsning kommer tas i början av nästa
verksamhetsår.
Utöver detta har bland annat jämställdhet, fosilfritt universitet och framtagandet av LUs strategiska plan
diskuterats. Noterbart är även att studieplatsrapporten och rapporten om högskolepedagogik inte ännu har
publicerats.
Lunds Universitets Studentkårers Karneval
I efterdyningarna av den nyantagna stadgan var 2015/2016 ett i karnevalsmenings betraktat klassiskt mellanår.
Den förra karnevalskommittén har presenterat sin utvärdering och en utredningsgrupp valdes och kartlade
möjligheterna för att fira karneval 2018. Verksamhetsåret slutade dock på topp med att samtliga kårer i Lund
ställde sig bakom ett karnevalsfirande 2018 som huvudmän och en valberedning tillsattes med bland annat två
mycket kompententa teknologer.
Tidningen Lundagård
Under året har det informella samtalsforumet Lundagårds Ägarstämma fortsatt. Ett tillfälle för samtliga kårer att
tillsammans med Lundagårds Styrgrupp diskutera framtiden för tidningen ur ett strategiskt perspektiv. Här har
mycket fokus legat på att diskutera risker vid eventuella inkomstbortfall. Detta har resulterat i en inofficiell
handlingsplan i vad man ämnar att skära i vid behov.
Från Lundagårds redaktion har det funnit indikationer på att arbetsmiljön har varit problematisk. Huruvida dessa
indikationer är kopplade till att webbredaktören inte valde att fortsätta samt att huvudredaktören valde att avsäga
sig sitt uppdrag är oklart. I en interpellation av styrgruppens ordförande på verksamhetsårets sista ting utlovades
dock fokus på arbetsmiljö under nästa verksamhetsår.

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 15/16
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Generellt har OK hanterat huvudsakligen rådgivande diskussioner till Teknologkårens ledning, förankring av
beslut och erfarenhetsutbyte. Under den första halvan diskuterades bland annat sektionsgrupper på facebook,
utvärdering av evemenang, funktionärsutbildnigar och betalningsalternativ till kontakter. Dessutom rådgav OK
angående sektionsbidrags- och medlemsavgiftsutredningen, samt ställde sig positiva till en utredning om Stim,
SAMI och Swedish Film; och en utredning om lunch- och uppehållsrum på LTH. Den förstnämnda resulterade i
att vi avslutade vårt samarbete med Swedish Film och den senare i en rapport gjord av Vice Kårordförande med
Studiesocialt ansvar tillsammans med SkyX.
Under den andra halvan diskuterades generellt Nollning tillsammans med ÖPK och specifikt mutning och
nollningskontraktet. Detta kulminerade i en mycket givande workshop med ÖPK på vårkanten där principer
kring Nollningen diskuterades. OK skrev på en sektionsöverskridande överrenskommelse om CEQ-hantering
och rådgav Teknologkårens ledning i frågor om internationalisering, internremisshantering och en gemensamt
värdegrund. Där den sistnämnda är under utarbetning.
Slutligen diskuterades även röstsystem för sektionsmöten, styrelsereformer, tack till funktionärer, miljömärkning
av sektioner med LSE, en styrelseworkshop och en gemensam eventkalender för hela Teknologkåren.
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 15/16

Pengakollegiet har under verksamhetsåret sammanträtt vid sju tillfällen - tre på hösten och fyra på våren.
Kollegiet har bland annat diskuterat kontantfria betallösningar, bokföringsprogrammet Fortnox, ekonomisk
rapportering och budgetering. En av de mest uppskattade aspekterna upplevdes som möjligheten att ställa och
diskutera aktuella frågor.
Ett av höstens sammanträden var ett utbildningspass tänkt som introduktion till kassörs- och revisorsuppdragen,
vilket berörde grundläggande föreningsekonomi. Till utbildningen inbjöds tillträdande samt avgående kassörer
och revisorer och totalt närvarade ett tjugotal av dessa. Utbildningen upplevdes som uppskattad och många
deltagare såg gärna att den blev ett återkommande koncept.
JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16

Vice Ordförandekollegiet har under verksamhetsåret sammanträtt vid sju tillfällen - tre på hösten och fyra på
våren. Intresset från sektionerna har varierat. Ett fåtal ledamöter har aktivt deltagit vid många möten, medan
andra inte känt att mötena har varit prioriterade. I genomsnitt närvaradedet 3-4 ledamöter på våra möten.
Eftersom posternas utformning skiljer sig ganska mycket mellan sektionerna har kollegiet främst behandlat större
och övergripande frågor, med förhoppningen att samtliga närvarande kan få ut något av diskussionerna. Vi har
bland annat diskuterat sektionsmöten, rekrytering, långsiktigt arbete, kontakt med funktionärer och
seniorsverksamhet.
JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16
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Informationskollegiet hade ingen nämnvärd gemensam verksamhet 2015, utan träffades vid tre tillfällen med
ganska öppen agenda. En viss rådsfunktion fanns i mailkontakt, men i övrigt var kollegiets största bragd för året
att samla ett överlämningskollegiemöte där de nya informationsspridarna introducerades för varandra.
DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig 2015

Informationskollegiet utgör främst ett forum för informationsutbyte. Under vårterminen har vi haft fyra givande
kvällsmöten á två timmar och dragit igång verksamheten efter att den under höstterminen stått still.
Under det första mötet diskuterades förväntningar på kollegiet och varandra, rutiner för informationsspridning,
relevanta policys och riktlinjer lyftes samt alla ledamöter fick berätta hur de jobbar med informationsspridning
och med sitt utskott. Under det andra mötet fick de som missade första mötet berätta om sin verksamhet, efter
det hade vi en lång genomgång av varandras hemsidor på TV-skärm. Detta tyckte gruppen var väldigt givande
och inspirerande. Under det tredje mötet diskuterades Facebook-sidor samt en fråga om användarvillkor för
hemsidor togs upp. Under dessa möten har de flesta sektioner närvarat.
I slutet av terminen fick kollegiet även till en liten kickoff, tyvärr lämnade många återbud i sista stund. De som
kom träffades, lagade mat, åt och umgicks. Även terminens sista möte där Sektionernas tidningar diskuterades
var det dålig uppslutning på.
NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig 2016

I sexkollegiet arbetade vi mycket förberedande inför nollningen där mycket handlade om att lägga schema för
sittningar, planering av vakter och kommunikation med phøsen. Under nollningen hade vi inga möten, utan
kontakten skedde i andra forum och genom några individuella möten efter enstaka incidenter. Under resterade
del av hösten hölls möten regelbundet och relativt frekvent. ET-slasquerna var under året uppdelade mellan
sexmästerierna att anordna. En pubrunda genomfördes tillsammans med AktuK, en tackfest för ET-slasquerna
arrangerades och en mycket lyckad överlämningshelg för SexK16 hölls i Torna-Hällestad under februari.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

Sexkollegiet har setts vid 9 tillfällen under våren och har varit en bra mix mellan evenemangsbaserad planering
till diskussionsbaserade punkter.
Sexkollegiet var som kickoff på överlämningshelg vilket var stärkande för det fortsatta arbetet under året. Då
många sexmästerier arbetar nära under nollningen är det viktigt att sexmästarna kommer bra överens. Helgen
bestod av varierande nytta med nöje och diskussioner om bl.a. alkohol och drogpolicy med Sexkollegiet ’15.
Diskussionspunkter som tagits upp under våren har bl.a. varit;
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Policy för Alkohol och Droger
Hur hanterar du din Vice?
Grönt kort på Teknologkåren, att vara eller inte vara?

Under tidigare år har Sexkollegiet hjälpt till att arrangera evenemang på Kåren centralt i utbyte mot erfarenhet
och en sittning som tack då inget klubbutskott har funnits att tillgå. Sexkollegiet beslutade att göra på samma sätt
i år så långt det går.
Under våren har Sexkollegiet dessutom anordnat en pubrunda där alla sektioner förutom M och I medverkade.
JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare 2016

Cafémästarkollegiet sammanträdde vid tre tillfällen under höstterminen. Under det första mötet diskuterades
likheter och skillnader mellan sektionernas caféverksamhet samt vilka för- och nackdelar som finns med de olika
uppläggen. Det andra mötet vigdes åt kontanthantering och betallösningar samt de lagar och regler som
stipulerar hur verksamheten får bedrivas. Vid det sista mötet utvärderades vårens cafétackfest för att ha underlag
att utgå ifrån vid vårens planering av tillställningen.
Kollegiet upplevdes som välfungerande och trots undertecknads ringa erfarenhet av caféverksamhet såg
engagemanget och sammanhållningen inom gruppen till att mötena blev givande.
JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16

Cafékollegiets har träffats vid 6 tillfällen under våren har till den allra största delen bestått av att bygga upp den
stora Cafétacksittningen som gick av stapeln 17/5. Denna sittning arrangerades av Cafékollegiet i förmån för de
arbetande i de olika sektionscaféerna.
Utöver detta har en kontinuerlig uppdatering kring vad som händer i sektionernas Café förts samt utbyte hur
andra sektioner gör för att locka jobbare. Det har dessutom varit på tal huruvida man hanterar Grönt & Gott
som konkurerar mycket med sektionernas caféverksamhet. Mina förhoppningar är att höstens möte kan fokusera
mer på proaktivt arbete istället för våren som fokuserade mycket på Cafétacksittningen.
JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare 2016

Hösten inleddes i vanlig ordning med att världsmästarna hjälpte till att ta emot de internationella studenterna på
Registration Day. I början av hösten diskuterades det även en del kring hur inkluderandet av internationella
studenter i nollningen fungerade.
Språkcaféet Babble Bistro blev ett mer återkommande evenemang och totalt höll världsmästarna i runt fem
stycken Babble Bistro under hösten. Antalet tillfällen begränsades av att Cornelis var sträckbokat för Arkad ett
antal veckor samt fick nytt golv.
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Under hösten låg även ansökningsperioden för utbytesstudier. Det här var därför ett återkommande
diskussionsämne under höstens VMX-möten. De nya urvalskriterierna diskuterades såväl som mer praktiska
ansökningsfrågor.
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med Internationellt ansvar 2015

Under vårterminen återkom språkcaféerna och det började riktigt bra med ”Semeldag”! I läsperiod fyra svalnade
intresset och tråkigt nog hölls inga caféer. Senare påbörjade vi samtal angående meritvärde och en större
revidering skedde. Flertalet världsmästare anordnade hemvändarmingel i samråd med studieråden på deras
sektioner samt internationella avdelningen, vilket var högt uppskattat från studenter och internationella
avdelningen.
I slutet av terminen fick vi besök av kanadensare som kommer vara här i två månader. VMX var behjälpliga och
visade runt dem på Campus. Linn (och en del av de andra heltidarna) hade även andra aktiviteter med dem, bl.a.
grillning och stadsrundvandring.
LINN SVÄRD,
Vice Kårordförande med Internationellt ansvar VT16

IKK har under året i första hand fungerat som forum och kommunikationskanal mellan sektionerna. Framförallt
har gemensamma problem diskuterats och de näringslivsansvariga på sektionerna har kunnat få stöd av varandra
samt en mängd nya idéer. Mötena har hållts ca var tredje vecka men uppslutningen till de har varit varierande. De
som har deltagit har uttryckt att det är omtyckt och bra att ha ofta.
JätteIKK genomfördes två gånger, en gång i november och en i februari. Då utbildningen varit sig lik i flera år
men fortfarande är väldigt viktig för de som är nya delades utbildningstillfällena upp i två delar. Den första delen
var en bra föreläsning om Employer Branding och den andra delen en workshop för att slipa på sina kunskaper.
Detta har vid båda tillfällena varit väldigt uppskattat. Alla funktionärer som håller på med företagskontakt har
kunnat vara med och lära sig något nytt.
RICHARD LUONG,
Näringslivsansvarig 15/16
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Alumnikollegiet har under året i första hand fungerat som forum och kommunikationskanal mellan sektionerna
och Alumniföreningen. Framförallt har gemensamma problem diskuterats och de ansvariga på sektionerna har
kunnat få stöd av varandra samt en mängd nya idéer. Mötena har hållts av Alumniföreningens ordförande.
Under våren har en alumnienkät tagits fram för att få information om vart våra studenter tar vägen efter examen.
Information om huruvida de varit engagerade och liknande frågas också efter. Denna information skall användas
för att få mer koll på våra alumner samt för att visa nuvarande studenter vad som kan vara nyttigt att göra under
sin studietid.
RICHARD LUONG,
Näringslivsansvarig 15/16

Under vårterminen har ett kollegie för de mentorskapsansvariga startats upp. Även Alumniföreningen har varit
en del av detta. Syftet med kollegiet är att skapa ett forum där sektioner kan bolla tankar och problem kring
mentorskapsfrågor. Alumniföreningen har dessutom erbjudit sig att hjälpa sektioner som är intresserade men
inte har någon mentorskapsverksamhet ännu.
Uppslutningen har varit väldigt varierande men det verkar som att intresset för kollegiet är relativt stort.
Förhoppningsvis kommer fler närvara under hösten.
RICHARD LUONG,
Näringslivsansvarig 15/16

Under hösten hade MässIKK totalt 5 möten där alla deltagare delade med sig av erfarenheter och
problemlösningar, diskuterade svårigheter, stöttade varandra, samarbetade inom events och rekrytering och idéspåning kring förbättringar. Under sista mötet diskuterades förbättringsmöjligheter inom Mäss-IKK och vad
deltagarna kände kring det nya konceptet på MässIKK under 2015. Samtliga deltagare från sektionerna
uppskattade kollegiet och var glada över att kåren ökat intresset för att värna om sektionssamarbetet.
Diskussionsämnena:
 Prisförslag
 Paket
 Utskick till företag
 Projektgrupper ansvarsområden
 Sin egen roll vs. Projektgrupp
 Mindre företag och startups
 Events förutom själva mässan
 Huvudsamarbetspartner
 Sponsorer
 Kontakta företag – Samtalet
 Lockar studenter till mässa
 Mässdagen – Upplägg
 Samarbete mellan sektioner mässor
 Riskhantering
ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD 2015
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Under våren har MässIKK ännu inte hunnit dra igång då sektionernas mässansvariga valts mitt under terminen
under sektionernas vårterminsmöten. Sektionernas mässplanering sätter dessutom gång i september. Vissa
sektioner har även haft vakant för sina poster och det saknas fortfarande flera ledamöter till MässIKK. Då
efterfrågan för ett möte funnits från de som är valda så anordnade jag ett lunchmöte under maj vilket var väldigt
uppskattat och en bra start för gruppen. Första mötet kommer att vara den 6 september där vi även kommer
sätta en tidsplan på när övriga möten kommer vara.
MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

Vårt samarbete i ØPK har i stort sätt fungerat väldigt bra under hela året. Vi har haft möten nästan varje vecka
under hela 2015. Vi har diskuterat väldigt mycket och har alltid lyckats enas till det bästa möjliga för alla och
ingen har lämnat mötet missnöjd och det tycker jag varit väldigt skönt! ØPK 15 har varit ett väldigt tight gäng
vilket har underlättat vårt arbete! Att ØPK finns är otroligt viktigt och att det är välfungerande är ännu viktigare
för att nollningen ska hålla den klass som vår nollning gör.
MARIE PETERSEN,
Nollegeneral 2015

Vi har träffats varje vecka förutom på tentaveckor, mestadels på tisdagar.
Det har varit långa möten men oerhört produktiva. Jag har varit hård när det gäller beslut så att man kommer
framåt och vi är stolta över många förändringar vi har gjort.
Vi har tagit bort mutning från alla gemensamma aktiviteter. Vi har tagit bort hinderbanan och gjort ett nytt event
som heter ØP0 (Øverphös0llympiaden). Vi har ändrat kärlekspridning och gjort ett ett par event för dem, ett av
dem innan dragningen; gruppen heter Finns I Sjön Sjøn. Vi har också formaterat om Ockupationen av Øn. Likt
förra året, men bättre organiserat, gjorde vi ett temasläppsfest i gasquesalen i april där 9 sektioner var med.
NICOLAS SALAS,
Nollegeneral 2016

Arbetet i AktUK var under hösten inte så intensivt, men efter nollningen hölls möten regelbundet varannan
vecka. AktUK var med och arrangerade aktiviteter under pubrundan. Det är mycket svårare att hitta ett naturligt
syfte och gemensamma mål i AktUK, jämfört med ex. SexK. En anledning kan vara att representanterna från de
olika sektionerna har mer spridda ansvarsområden som ibland bara överlappar på enstaka punkter. Det hade
behövts mer drivkraft från kollegiet för att vi skulle genomföra något större sektionsöverskridande projekt på
kollegienivå.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015
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Aktukollegiet har setts vid 5 tillfällen under våren och har överlag fungerat bra och varit en mix mellan
evenemangsbaserad planering till diskussionsbaserade punkter. Aktukollegiet har också varit ett forum för
sektionerna att marknadsföra/samarbeta med andra sektioner kring sina egna evenemang.
Diskussionspunkter som bl.a. har diskuterats har varit;
 Policy för sociala aktiviteter
 Hur hanterar du din vice?
En stor del av de evenemangsbaserade punkterna har handlat om Aktukollegiets paintball turnering i höst där
alla sektioner förutom M och I kommer att delta.
Något som är/har varit problematiskt med Aktukollegiet är att de olika ledamöternas uppdrag på sektionerna
kan skilja sig ganska mycket åt då Aktivitetsutskott (eller motsvarande) har väldigt olika struktur på sektionerna
och är av natur ganska spretigt. Detta har medfört att t.ex. vissa alkoholfrågor som någon sektion efterfrågats
bara har tagits med Sexkollegiet och inte Aktukollegiet.
I vissa fall kan det vara svårt att finna syfte med Aktukollegiet men överlag har diskussionsklimatet blivit bättre
under våren.
JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare 2016

Under höstterminen sammanträdde SRX tre gånger per läsperiod. Kollegiet fungerade bra och var mycket
uppskattat av studierådsordförandena som hade stort utbyte av att diskutera vad som hände på deras respektive
program och kunde utbyta erfarenheter av hur olika problem bäst hanteras. Även vissa frågor på fakultets- och
universitetsnivå diskuterades och kollegiet var mycket engagerat i att ta fram de nya riktlinjerna för hur
kursutvärderingar ska censureras. SRX var även behjälpliga vid stora studiedagen, i arbetet med studiebevakning
för de internationella studenterna och bidrog till ett antal arbetsgrupper på fakulteten. De utsåg också
Teknologkårens förslag till LU:s pedagogiska pris, hjälpte till med förberedelserna inför Speak Up Days och kom
med förslaget att införa gemensamma studiekvällar för alla studenter vid LTH.
FILIPPA DE LAVAL,
Vice Kårordförande med Utbildningsansvar 15/16

Under vårterminen tog Linn över SRX från Filippa och vi började med en kick off! Det hölls studiekvällar i
Cornelis vilket var uppskattat och förhoppningsvis kommer det vara fler i höst. Det gjordes en grundlig
organisering av studeranderepresentanterna samt hur dessa väljs, detta medförde en tydlighet inom
utbildningsutskottet. Senare påbörjades samtal angående meritvärde och en större revidering skedde, detta
gjordes i samråd med FM och VMX. Speak up Days anordnades och studieråden engagerade sig på åsiktstorg
och liknande. Till följd av att LTHs organisation förändrades bevakade SRX utvecklingen och var behjälpliga i
kårens centrala påverkansarbete i denna fråga. Studiebevakningen fortskred.
LINN SVÄRD,
Vice Kårordförande med Internationellt ansvar VT16
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Skyddsombudskollegiet har sammanträtt tre-fyra gånger per termin. På mötena har kåren centralt spridit
information från den fakultetsgemensamma studiebevakningen och sektionerna har rapporterat från sina
husstyrelser och HMS-kommittéer. Mycket av samtalen har handlat om studieplatser och vad som gäller kring
undervisningssalarnas öppettider i olika hus. Kollegiet har tillsammans med likabehandlingsombuden stått i
husen och berättat om sitt arbete och bl.a. studenträttigheter. Delar av kollegiet har också deltagit i en
kartläggning av lunchrum och uppehållsrum för studenter runt om på campus. Undersökningen har
sammanfattats i en rapport.
CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16

LiBe har under året haft kollegiemöten ca. en gång i månaden under terminstid. På kollegiemötena har kåren
centralt och sektionerna utbytt information om aktuella frågor, inspirerats och fått råd och idéer från varandras
verksamhet och diskuterat olika aspekter av ombudens uppdrag. Undergrupper av kollegiet har också dragit i
olika projekt. Vissa projekt stannade på idéstadiet men en föreläsningsserie genomfördes under februari.
Kollegiet har tillsammans med skyddsombuden stått i de olika husen och spridit information om studiemiljö,
stödfunktioner och studenträttigheter. Kollegiet har också haft två diskussionsluncher under våren.
CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16

Då ingen Tandemphørman kunde väljas på Teknologkåren i år har undertecknad varit tvungen att dra i det.
Arbetet började knaggligt, en kombination av obefintlig överlämning, dålig/sen information från arrangörerna
(IK) samt bristande tid/engagemang från Aktsam och resterande kollegie. Detta gjorde att medlemmarna i
Tandemkollegiet ganska snabbt insåg att de måste ta en större roll i arbetet än vad de kanske tänkt från början.
Försäljningen gick okej på sektionerna, tyvärr hoppade dock I-sektionen av helt och hållet vilket medförde att
många biljetter inte såldes slut. Hur betalningen för dessa osålda biljetter skall lösas har varit en stor punkt på
många möten och en klausul att sektionerna själva är ansvariga för sina biljetter skulle antagligen hjälpt i den här
frågan.
Utöver själva Tandem arrangerade Tandemkollegiet en kickoff för alla Tandemdeltagande.
Överlag blev slutresultatet bra trots knaggligt arbete, däremot var det tydligt varför det behövs en driven
Tandemphørman för att jobba proaktivt med Tandem vilket inte kunde göras i år.
JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare 2016
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6. Funktionärer
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Nedan följer en förteckning på samtliga funktionärer på Teknologkåren under verksamhetsåret 2015/2016. För
statistikens skull kan man dela upp dessa funktionärer tre olika kategorier: Samtliga funktionärer, endast
funktionärer på central nivå (dvs exklusive kollegierna), samt endast funktionärer på central nivå exklusive
studeranderepresentanter på ”sektionsnivå” (dvs programledningar, institutionsstyrelser och utbildnings- och
forskarnämnder).

För samtliga funktionärer på Teknologkåren inkluderas samtliga centrala funktionärer, samtliga
studentrepresentanter samt även förtroendevalda sektionsfunktionärer som är ledamöter i ett kollegie. Totalt
fanns det 663 unika funktionärer i den här kategorien. Statistiken per sektion är inte så relevant just i detta fall
då den avspeglar nedanstående statistik fast med en per sektion och kollegie tillagt. Däremot är könsfördelningen
uttagen och redovisad nedan. Det bör noteras att kön är antaget baserat på namn och att statistiken således inte
är helt korrekt.

Könsfördelning

[VÄRDE]st;
[PROCENT]

Män
[VÄRDE]st;
[PROCENT]

Kvinnor

Tabell 1: Estimerad könsfördelning för samtliga unika funktionärer.

För funktionärer på central nivå inkluderas samtliga centrala funktionärer inklusive samtliga
studentrepresentanter. Total fanns det 435 unika funktionärer i den här kategorien. Dessa funktionärer fördelar
sig relativt jämt på sektionerna, men med tydlig undervikt från A- och Ing-sektionen. F-sektionen har flest
funktionärer på knappa 70 st. Stapeln saknar representerar de funktionärer där data saknas, där de inte är
medlemmar eller då de är passiva medlemmar.
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Unika funktionärer per Sektion
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Tabell 2: Unika centrala funktionärer fördelade på sektionstillhörighet.
Det kan också vara relevant att se till hur sektionstillhörigheten på de centrala funktionärerna förhåller sig till
antalet medlemmar. Antagandet att ju fler medlemmar en sektion har desto större chans har den att deras
medlemmar även är funktionärer är inte helt orimligt. Nedan kan vi se unika funktionärer per sektionsmedlem de
olika sektionerna har. Då ser man att I- och Dokt-sektionen toppar funktionärslistan istället, men att A- och
ING-sektionen fortfarande har låga tal. Resterande sektioner ligger mycket jämt. Det bör noteras att
medlemssiffrorna är tagna från mitten av verksamhetsåret (december 2015) och att resultatet av denna viktning
kan variera något över året

Unika funktionärer per sektion viktat på antal medlemmar
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Tabell 3: Unika centrala funktionärer viktade på medlemsantal av respektive sektion.
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Slutligen kan det även vara relevant att se på könsföredlningen mellan de centrala funktionärerna. Här ser vi att
den är något sämre än om man tar med kollegierna också, men fortfarande inom 60/40%. Även här bör det
noteras att kön är antaget baserat på namn.

Könsfördelning

[VÄRDE]st;
[PROCENT]

Män
[VÄRDE]st;
[PROCENT]

Kvinnor

Tabell 4: Estimerad könsfördelning för samtliga unika funktionärer.

Den sista kategorien ser på alla centrala funktionärer men exkluderar studeranderepresentanter där valen är
delegerade till sektionsnivå, dvs utbildnings- och forskningsnämnder, institutionsstyrelser och programledningar.
Dock är fortfarande centrala studeranderepresentanter så som exempelvis fakultetsstyrelsen eller
utbildningsberedningen medräknade. Totalt fanns 321 unika funktionärer i den här kategorien.
När vi först studerar antalet funktionärer per sektion ser vi här att A- och ING-sektionen blir ännu lägre, men
framförallt försvinner nästan Dokt-sektionen helt. Detta beror troligen på att de flesta av Dokt-sektionens
funktionärer är studeranderepresentanter och de återfinns för det mest i de uppdrag som nu har exkluderats. Det
är även noterbart att D-sektionen här har gått om F-sektionen i flest unika funktionärer.
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Tabell 5: Unika centrala funktionärer (exkl studeranderepresentanter på ”sektionsnivå”) fördelade på
sektionstillhörighet.
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Om man nu viktar ut de unika funktionärerna på sektionsnivå så ser man, precis som tidigare, att I-sektionen har
flest funktionärer per medlem; att ING-, Dokt- och A-sektionen har i särklass minst; samt att resterande
sektioner i övrigt är relativt jämt representerade i Teknologkåren centralt. Skillnaderna här är dock något större
än i föregående kategori.

Unika funktionärer per sektion viktat på antal medlemmar
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Tabell 6: Unika centrala funktionärer (exkl studeranderepresentanter på ”sektionsnivå”) viktade på medlemsantal
av respektive sektion.
Slutligen ser vi återigen på könsfördelningen (som även här är estimerad baserat på namn). Här har
jämställdheten ytterligare sjunkit till förmån för männen. Det är nu precis inom 40/60%. Det är svårt att dra
slutsatser av så lite data men det är alarmerande att det tycks vara svårare för kvinnor att söka sig till kåren
centralt än till resterande verksamhet. Det som trots allt är glädjande är att vi jämfört med könsfördelningen
bland studenterna på LTH (33% kvinnor, 67% män) har en god representation

Könsfördelning

[VÄRDE]st;
[PROCENT]

Män
[VÄRDE]st;
[PROCENT]

Kvinnor

Tabell 7: Estimerad könsfördelning för samtliga unika funktionärer (exkl studeranderepresentanter på
”sektionsnivå”).
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Malin Lunsjö

Husansvarig

F

Gustav Seemann

Ordförande HT15

F

Henrik Fryklund

Företagsansvarig

E

John Alvén

Ordförande VT16

M

Izabelle Ahlfors

Serviceansvarig

V

Jennifer Jennerhed

Husansvarig

V

Gustav Reingsdahl

Företagsansvarig

M

Henrik Paldán

Ansvarig

F

Martin André

Bilbokning

V

Moa Sjöholm

Ledamot

V

Dante Zia

Gasque - Eftersläpp

V

Anton Nystedt

Ledamot

I

Isabella Bergvik

Gasque - Dekor

I

Calle Ollvik

Ledamot

F

Madeleine Tham

Gasque – Mingel och Middag

V

Adam Thorén

Ledamot

A

Oliver Bengtsson

Event - Mat

M

Angelica Grönvall

Ledamot

V

Stina Karpmyr

Event - Mat

V

Emelie Holmberg

Event - Samordning

E

Sofia Classon

Event - Samordning

K

Hugo Norinder

Ansvarig

V

Ebba Palenius

Infodisk

E

Axel Syrén

Ledamot

D

Mia Gorusanovic

Infodisk

V

Anny Bernholtz

Inredning

F

Carolina Nisser

Inredning

V

Sara Axelsson

Ansvarig

M

Pontus Liljeberg

Insats

E

Benjamin Intner

Ledamot

Love Wannö Malmros

IT-utvecklare

D

Darja Lind

Ledamot

V

Johan Nilsson

IT-utvecklare

D

Alexia Han

Ledamot

A

Sara Egli

IT-utvecklare

D

Arvid Waldén Myhlback

Ledamot

F

Christine Boghammar

IT-utvecklare

D

Richard Luong

IT-utvecklare

I

V

M

Kordinatorer

Mikael Bäckman

Martin Lindström

D

Christian Håkansson

Nätverk och Anslutning

E

Emilia Johansson

Kontaktsamtal

E

Sofia Sundbom

Logistik

I

Richard Grill

Logistik

I
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M

Ellen Handberg

Ansvarig

W

Maja Lundberg

Ledamot

V
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Elin Nyberg

Ledamot

V

Björn Franck

Pubförman

F

Johan Förberg

Ledamot

F

Martin Müller

Pubförman

K

Niklas Wetterberg

Ledamot

V

Eric Gard

Ledamot

V

Sara Axelsson

Ledamot

M

Alexander Magnusson

D

Alexia Han

Ledamot

A

Mathias Sundén

Magnus Wallgren

Ledamot

F

Digitalisering av
spritförrådet
Föreläsning med Erik
Ståhl

Marcus Olausson

sjön Sjøn Ocean Race

I

Marcus Peterson Pedell

Pedell

F

Erik Molin

Vice HUTordf

F

David Uhler Brand

TUTchef

E

Erik Alstersjö

Rullechef

D

Christer Andersson

Ledamot

Passiv

My Reimer

Ledamot

E

Axel Eyton

Ledamot

I

Lina Brodén

Ledamot

F

Gabriel Sjöberg

Ledamot

D

Måns Fällman

Ledamot

E

Joakim "Kedge" Sörens

Ledamot

Passiv

Arvid Myhlback

Ledamot

F

Sara Axelsson

Ledamot

M

Moa Sjöholm

Ledamot

V

Martin Johansson

Ledamot

D

Jens Olsson

Ledamot

V

Viktor Nybom

Ledamot

E

Johan Förberg

Ledamot

F

Carolina Sartorius

Ledamot

D

Peter Samuelsson

Ledamot

M

Christian Hernvall

Ledamot

D

Per Ahlbom

Ledamot

D

Jens Elofsson

Ledamot

D

Daniell Lundell

DSG

D

Richard Luong

DSGe

I

David Wessman

DSGe

F

Hanna Lindblad

DSGe

D

Oscar Rydh

DSGe

D

Joakim Hembrink

DSGi

D

Niklas Karlsson

DSGi

D

Fredrik Siemund

DSGi

D

Joel Klint

DSGi

D

Jonathan Schurmann

DSGi

D

Emma Sjögren

Freddy Larsson

Ansvarig

Ansvarig

I

F

W

Sara Axelsson

Ledamot

M

Louise Gahnström

Ledamot

W

Thilda Ingelsten

Ledamot

W

Helena Hallefjord

Ledamot

F

John Alvén

F1-röj Boss

M

My Reimer

Ledamot

E

Anders Lundqvist Persson

Ledamot

E

Sara Ljunggren

Ledamot

F

Linus Hellman

Ledamot

E

Martin Gunnarsson

Ledamot

D

Emma Törner

Ledamot

F

Andreas Fredh-Ojala

Ledamot

E

Robert Berggren

Ledamot

E

Niklas Karlsson

Ledamot

E

Ronja Lillienau

F1-röj Boss

K

Louise Löwgren

Ledamot

M

Oscar Blomqvist

Ledamot

M

Elisabeth Pongratz

Ledamot

E

Moa Sjöholm

Ledamot

V

Sebastian Pundars

Ledamot

V

David Uhler Brand

Ledamot

E

Olov Günther-Hanssen

Ledamot

M

Klara Olli

Ledamot

E

My Reimer

Pubförman

E

Gustav Seeman

Pubförman

F

Tom Allen

Pubförman

W

Fredrik Andréen Blomdell

Pubförman

F
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Rasmus Kjellén

KHS Förvaltare

E

Simon Lundegard

Kårhusservice

K

Marie Petersen

Nollegeneral

V

Karin Dammer

Kårhusservice

F

Viktoria Wastring

Överste

M

Adam Urga

Kårhusservice

E

Cajsa Olofsson

Överste

F

William Winberg

Kårhusservice

M

Frida Duveholt

Överste

ING

Victor Ahlinder

Kårhusservice

F

Kajsa Henriksson

Överste

A

Marie Petersen

Kårhusservice

V

Sebastian Jansson

Överste

W

Darja Lind

Kårhusservice

V

Martin Müller

Överste

K

Mikael Bergmark

Överste

W

Mattias Eklund

Ordförande

D
Nicolás Salas

Nollegeneral

D

Veronika Smiskovska

Sommarkursansvarig

W

Emilia Asplund

Vice Nollegeneral

E

Emmy Dahl

Ordförande

I

Henrik Paldán

Överste

F

Gustav Ticander

Ledamot

V

Martin Molin

Överste

F

Isabelle Lalander

Ledamot

W

Sara Axelsson

Överste

M

Annie Johansson

Ledamot

W

Felicia Nilsson

Överste

V

Filippa Bengtsson

Ledamot

W

Daniel Remnetorp

Överste

V

Christofer Sjöquist

Ledamot

M

Isabelle Hallgren

Överste

K

Paolo von Krogh

Ledamot

M

Jenny Gustavsson

Överste

K

Jan Karlsson

Ledamot

D

Anton Olsson

Överste

K

Johan Carlström

Ledamot

F

Sonja Kenari

Överste

D

Johan Sjölund

Ledamot

K

Felix Bollore Haglund

Överste

W

Therese Do

Ledamot

W

Kristin Davidsson

Ledamot

F

Axel Truedsson

Ledamot

I

Erik Alstersjö

Ordförande

D

Alexander Bergman

Ledamot

W

Linn Svärd

Vice Ordförande

V

Zineb Jabrane

Ledamot

I

Jacob Adamovicz

Ledamot

I

Gabriella Gleisner

Ledamot

F

Christian Hernvall

Ledamot

D

Henrik Normann

Ledamot

D

Carolina Sartorius

Ledamot

D

Adriàn Gonzalez

Ledamot

Henrik Paldán

Ledamot

F

Nina Castor

Ledamot

F

Per Ahlbom

Ledamot

D

Lina Grip

W

David Gustavsson

Ledamot
Medaljkommitténs
ordförande

Linnea Thörnqvist

Medaljkommittén

K

David Gustafsson

Informationsansvarig

F

Niklas Ingemansson

Informationsansvarig

M

F

William Lantz Winberg

Kårfotograf

M

Moa Sjöholm

Kårfotograf

V

Julia HP Peterson

Kårfotograf

M

Johan Ström

Kårfotograf

M

Filippa de Laval

Delegat

D

Caroline Svensson

Kårfotograf

K

Linnea Thörnqvist

Delegat

K

Anton Johansson

Kårfotograf

ING

Anders Persson

Delegat

E

Daniel Kodipelli

Kårfotograf

K

Patrik Gustafsson

Delegat

V
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Jacob Adamovicz

Delegat

I

Sofia Karlén

Suppleant

E

Oskar Hansson

Delegat

K

Fredrik Persson

Suppleant

ING

Björn Sanders

Kårrepresentant

I

Niklas Lundström

Ordinarie

F

Anna Ek

Ordinarie

F

Elin Söderberg

Ordinarie

I

Björn Sanders

LUS OK

I

Matilda Hjälle

Suppleant

F

Björn Sanders

LUS Ting Ordinarie

I

Christina Rönngren

Suppleant

F

Filippa de Laval

LUS Ting Suppleant

D

Björn Söderström

Suppleant

I

Carolina Osvalder

Ordinarie

V

Emma Bergman

Ordinarie

W

Ebba Rosendal

Ordinarie

K

Johanna Fransson

Suppleant

V

Rasmus Kjellén

Ordinarie

E

Oskar Hansson

Suppleant

K

Jacob Adamowicz

Ordinarie

I

Jennifer Breg

Suppleant

W

Johan Simonsson

Ordinarie

Dokt

Karolina Johansson

Suppleant

Dokt

Björn Sanders

Suppleant

I

Oliver Ekström

Ordinarie

ING

Filippa de Laval

Suppleant

D

Maria Lindahl

Ordinarie

V

Lovisa Elliot

Suppleant

V

Carl Kardell

Suppleant

ING

Viktoria Ringdahl

Ordinarie

M

Rebecka de Zalenske

Ordinarie

M

Martin Paulsson

Ordinarie

A

Suppleant

M

Carolina Koronen

Ordinarie

W

Oscar Svensson

Ordinarie

D

Kajsa Ahlgren

Ordinarie

Dokt

Alexander Theofanous

Ordinarie

D

Malin Nylin

Daniel Lundell

Ordinarie

D

Forskningsberedningen

Filippa de Laval

Ordinarie

D

Karolina Johansson

Ordinarie

Dokt

Tim Djärf

Suppleant

K

Johan Granholm

Ordinarie

Dokt

Carolina Koronen

Suppleant

W

Per-Ivar Olsson

Ordinarie

Dokt

Christina Rönngren

Suppleant

F

Johan Simonsson

Suppleant

Dokt

Filippa de Laval

Suppleant

D

Carolina Koronen

Ordinarie

W

Carl Johannesson

Ordinarie

Dokt

Marcus Peterson

Ordinarie

F

Andreas Ericsson

Ordinarie

V

Björn Sanders

Ordinarie

I

Johan Simonsson

Ordinarie

Dokt

Amelia Andersson

Ordinarie

D

Johan Persson

Ordinarie

Dokt

Johanna Olsson

Ordinarie

Dokt

Sara Malmström

Ordinarie

ING

Klara Sjölin

Ordinarie

Dokt

Oscar Sigurdsson

Suppleant

D

Fredrik Nielsen

Ordinarie

Dokt

UN A
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Linnea Thörnqvist

Ordinarie

K

Petter Skoog

Ordinarie

Dokt

Kajsa Lawaczeck Körner

Ordinarie

Dokt

Andy Forreryd

Ordinarie

Dokt

Johanna Olofsson

Ordinarie

Dokt

Elena Goltseva

Suppleant

Dokt

Suppleant

Johanna Sörensen

Ordinarie

Dokt

Valentina Siino

Sara Lönn

Suppleant

Dokt

Institutionsstyrelsen för Kemi (KILU)

Jens Hylander

Suppleant

Dokt

Oskar Hansson

Ordinarie

K

Jennifer Berg

Ordinarie

W

Institutionsstyrelsen för Kemiteknik
Institutionsstyrelsen för Arkitektur och byggd miljö

Sarah Lindblom

Ordinarie

K

Laura Liuke

Ordinarie

Dokt

Fredric Bauer

Ordinarie

Dokt

Anna Wahlöö

Ordinarie

Dokt

Salar Haghighatafshar

Ordinarie

Dokt

Johanna Olsson

Suppleant

Institutionsstyrelsen för BME
Sofia Karlén

Ordinarie

E

Institutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik

Robin Berglund

Suppleant

E

Elisabeth Uhling

Ordinarie

Institutionsstyrelsen för Byggvetenskaper

Ida-Marie Andersson

Ordinarie

Dokt

Lovisa Elliot

Ordinarie

V

Klara Sjölin

Suppleant

Dokt

Martin Lundgren

Suppleant

V

Institutionsstyrelsen för Maskinteknologi

Institutionsstyrelsen för Bygg och miljöteknologi

Rikard Hjelm

Ordinarie

Dokt

Akram Abdul Hamid

Ordinarie

Dokt

Magnus Andersson

Ordinarie

M

Linn Svärd

Ordinarie

V

Institutionsstyrelsen för Matematik (MC)

Johanna Fransson

Ordinarie

V

David Gustavsson

Ordinarie

F

Jonas Niklewski

Suppleant

Dokt

Mårten Wadenbäck

Ordinarie

Dokt

Tove Rydén Sonesson

Suppleant

V

Elin Hultin

Suppleant

I

Johan Fredriksson

Suppleant

F

Institutionsstyrelsen för Datavetenskap (CS)
Maj Stenmark

Ordinarie

Dokt

Institutionsstyrelsen för Reglerteknik

Carl Nilsson Nyman

Ordinarie

D

Max Guidotti

Ordinarie

Alfred Åkesson

Suppleant

Dokt

Josefin Brener

Ordinarie

Oscar Sigurdsson

Suppleant

D

Olof Troeng

Suppleant

Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper

M
Dokt

Institutionsstyrelsen för Teknik och samhälle

Johanna Sjöberg

Ordinarie

M

Magdalena Hagbrand

Ordinarie

V

Oskar Jönsson

Suppleant

D

Jean Ryan

Ordinarie

Dokt

Maria Lindahl

Suppleant

V

Angelica Grönvall

Suppleant

V

Institutionsstyrelsen för Elektro- och informationsteknik

Carl Johnsson

Suppleant

Dimitrios Vlastaras

Ordinarie

Dokt

Institutionsstyrelsen för Teknisk ekonomi och logistik

Johan Persson

Ordinarie

Dokt

Björn Söderström

Ordinarie

I

Josefin Karlsson

Ordinarie

D

Lina Johansson

Ordinarie

Dokt

Zachary Miers

Suppleant

Dokt

Camilla Feledy

Ordinarie

M

Henrik Fryklund

Suppleant

E

Markus Carlsson

Suppleant

I

Malin Johansson

Suppleant

Josefin Brannestam

Suppleant

M

Ordinarie

V

Institutionsstyrelsen för Energivetenskaper
Martin Lindström

Ordinarie

M

Rasmus Johnsson

Suppleant

M

Institutionsstyrelsen för Fysik (Fysiska institutionen
Daniel Damberg

Ordinarie

F

Programledning A

Cerina Wittbom

Ordinarie

Dokt

Vakant

David Winge

Suppleant

Programledning Bi
Johanna Fransson

Institutionsstyrelsen för Immunteknologi
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Tove Rydén Sonesson

Ordinarie

V

Oliver Ekström

Hugo Norinder

Ordinarie

V

Programledning K/B

Programledning BME

Suppleant

ING

Ebba Rosendal

Ordinarie

K

Sofia Karlén

Ordinarie

E

Cecilia Ahlström

Ordinarie

K

Frida Börnfors

Ordinarie

E

Rickard Allreke Wählhammar Ordinarie

K

Robin Berglund

Ordinarie

E

Zackarias Söderlund

Suppleant

K

Marika Arvidsson

Suppleant

K

Suppleant

K

Programledning C
Josefin Karlsson

Ordinarie

D

Ronja Lillienau

Tomas Harryson

Ordinarie

D

Programledning L

Anna Lissborg

Suppleant

D

Vakant

Ossian Gewert

Suppleant

D

Programledning M
Viktoria Ringdahl

Ordinarie

M

Nora Wernerson

Ordinarie

D

Carl-Johan Fredman

Ordinarie

M

Ameilia Hansson

Ordinarie

D

Rebecka de Zalenske

Ordinarie

M

Amelia Andersson

Suppleant

D

Malin Nylin

Suppleant

M

Oscar Sigurdsson

Suppleant

D

Sofia Sjösten

Suppleant

M

Johan Hansson

Suppleant

M

Programledning D

Programledning E
Johan Persson

Ordinarie

E

Programledning N

Pontus Landgren

Ordinarie

E

Markus Snellman

Ordinarie

F

Elsa Roxling

Ordinarie

F

Anna Ek

Ordinarie

F

Tobias Wrammerfors

Ordinarie

F

Rebecca Ahrling

Ordinarie

F

Julia Alsved

Suppleant

F

Marin Heyden

Ordinarie

F

Christina Rönngren

Suppleant

F

David Hill

Suppleant

F

Gustaf Onsbring Gustafsson

Suppleant

F

Filip Thor

Suppleant

F

Programledning Pi

Gustav Hedin

Suppleant

F

Emma Törner

Ordinarie

F

Emma Sjögren

Ordinarie

F

Programledning F

Programledning I
Svante Nyman

Ordinarie

I

Gabrielle Flood

Ordinarie

F

Elin Söderberg

Ordinarie

I

Pontus Andersson

Suppleant

F

Filip Östlund

Ordinarie

I

Niklas Lundström

Suppleant

F

Charlein Simonsson

Suppleant

I

Matilda Hjälle

Suppleant

F

Emma Ericsson

Suppleant

I

Programledning V

Frida Schedin

Suppleant

I

Maria Lindahl

Ordinarie

V

Sigfrid Linden Johansson

Ordinarie

V

Programledning ID
Adrian Petersen

Ordinarie

A

Martin Lundgren

Ordinarie

V

Evastina Pauly

Ordinarie

A

Hanna Järpedal

Suppleant

V

Erik Thomasson

Ordinarie

A

Matilda Magnusson

Suppleant

V

Anton Nordensson

Suppleant

A

Programledning W
Emma Bergman

Ordinarie

W

Johanna Schmidt

Ordinarie

W

Jennifer Berg

Suppleant

W

Sofia Carlsson

Suppleant

W

Programledning ING/Bygg
Oliver Ekström

Ordinarie

ING

Programledning ING/Data-elektro
Racheal DeVincenzo

Ordinarie

ING

Fredrik Persson

Ordinarie

ING

Sara Malmström

Ordinarie

ING
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Svante Nyman

I

Linus Blomgren

F

Astrid Martinsson

W

Rasmus Johnsson

M

Viktor Attoff

D

Josefine Nilsson

A

Erik Bergman

K

Johanna Hallberg

V

Hanna Nevalainen

E

Rikard Bagge

ING

Johan Linåker

Dokt

Patrik Gustafsson

V

Johanna Björkman

ING

Fredrik Peterson

E

Kicki Lissborg

W

Joost Kranenborg

F

Martin Johansson

D

Marika Arvidsson

K

Svante Nyman

I

Hanna Wiggman

M

Nellie Salgård

A

Fredrik Andréen Blomdell

F

Ivar Vänglund

F

Henrik Felding

E

Anders Nilsson

E

Josefin Brannestam

M

Martin Månsson

M

Andreas Edlund

V

Emil Eriksson

V

Sofie Andersson

V (Biif)

Simon Andrén

A

Emma Arnberg

A

Linnea Rask

K

Maria Ekerup

K

Ludvig Eriksson

D

Percy Sturesson

ING

Carl Kardell

ING
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Jorunn Cardell

W

Elin Henriksson

W

Alice Herdenberg

F

Emil Persson

I

Adam Waks

E

Ludvig Wingren

M

Elin Holm

VT

Jonathan Kerpner

A

Erik Andersson

F

Alexandra Petersson

K

Marie Bye Løken

M

Martin Johansson

D

Wilhelm Andrén

M

Adam Larsson

ING

Samuel Plönning

V

Tom Allen

W

Malin Eriksson

A

Carolina Ramberg

I

Moa Larsson

K

Kristina Sturk

K

Amelia Andersson

D

Sofia Leonardsson

F

Carl Frykman

ING

Martin Gemborn Nilsson

E

Svante Thorn

ING

Max Guidotti

M

Elin Håkansson

I

Samuel Plönning

V

Ludvig Sundberg

A

Hugo Selling

K

Måns Ansgariusson

D

Hampus Näslund

F

Sanna Sjöberg

ING

Alexander Najafi

E

Magnus Lindén

W

Julia Petterson

M

Sofia Tenerz

I

Niklas Uhlin

V

Linnea Pettersson

A

Kristina Sturk

K

Anna Svensson

F

Elise Eborn

D

Lukas Wendt

F

Adrian Norlund

ING

Anders Nilsson

E

Marie Bergengren

W

Jessica Wedmark

M

Clara Lindsjö

I

Trang Huynh

V

Robin Börsum

K

Lisa Claesson

D

Manfred Schmidt

W

Alexandra Sjösten

F

David Wessman

F

Erik Månsson

E

Lukas Wendt

F

Jonas Karlsson

M

Sofie Hellmark

F

Calle Bjälkensäter

V

Stephanie Mirsky

E

Linnea Pettersson

A

Johan Deniz

M

Caroline Drabe

K

Klara Egerström

V

Emma Månsson

K

Hanna Danielsen

K

Robin Timan

D

Nick Persson

D

Fredrik Persson

Ing

Kajsa Jacobsson

W

Abtin Salahshor

I
Johanna Wilroth
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Erik Wik

F

Lovisa Lundin

E

Kristina Sturk

K

Anders Persson

E

Christoffer Nilsson

M

Erik Iveroth

Passiv

Michelle Chin
Charlotte Panefjord
Gustafsson

E

Line Forsberg

V

Josefin Persson

ING

Pontus Edrén Dahlgren

A

Lovisa Björnberg

F

Casper Cronberg

M

Cathrine Harder

K

Alexander Odell

K

Andreas Börjesson

M

Marcus Liljenberg

D

Joel Buhrman

D

Laura Diez

M

Josefine Persson

ING

Daniel Iggström

W

Simon Andersson

V

Lina Ekstedt

W

Joakim Tufvegren

Erik Nilsson

V

Cecilia Olsson

I

Johanna Olsson

Sigrid Skarsgård

V

Astri Sundström Konradsson

A

Daniel Espinoza

K

Johannes Järvinen

K

M

Tobias Cederlund

Joakim Svensson

I

V

Elin Magnusson

E
Passiv

Simon Svensson

K

Hanna Isacsson

M

Jacob Gradén

Astrid Sundström

K

Malin Björkqvist

V

Ebba Palenius

E

Emma Asklund

D

Johan Carlström

F

Viktoria Gerdtham

I

Nora Wernerson

D

Lina Ekstedt

W

Gustav Sällberg

D
E

Erik Hjorth

ING

Egil Nordgren

I

Hanna Runer

Carolina Holmberg

W

Marcus Liljenberg

D

Alexandra Andersson

Astrid Hermansson

W

Johannes Koch

E

Axel Keskikangas

D

Filippa Fritz

I

Kristina Broberg

K

Elin Blomstergren

I

Pontus Edrén Dahlgren

A

Kristina Sturk

K

Filip Östlund

I

Olle Ekberg

V

Arvid Widen

V

Erik Iveroth

Passiv

Emma Dyrssen

ING

Josefin Persson

ING

Lovisa Björnberg

F

Petra Renström

A

Charlein Simonsson

I

Emma Asklund

D

Henrik Fryklund

E

Erik Alstersjö

D

Jesper Lundqvist

I

Erik Hjorth

ING

John Alvén

M

Sebastian Pashaei

Dokt

Elin Nyberg

V

Dante Zia

V

Joakim Svensson

I

Nilan Nabavieh

I

My Reimer

F

Tim Börner

Dokt

Joel Häggqvist

W

Sara Persson

V

Diogo Nunes

Dokt

Ronja Lillienau

K

Elin Magnusson

E

Oskar Vilhelm Heimer

W

Jacob Gradén

Passiv

Joel Falk

F

Ebba Palenius

E

Andreas Larsson

M

Oscar Rydh

D

Christian Klinteberg

F

Isabelle Hallgren
Charlotte Parnefjord
Gustafsson

K

Malin Andrea Eriksson

A

Oscar Rydh

D

Astrid Petersson

I

Jennifer Hagman

E

Hanna Josefsson

K

Gustav Sällberg

D

Rebecca Stark

M

Anna Ouchterlony

W

Moa Larsson

K

Olle Ekberg

V

Josephine Digné

K

Anton Lundström

M

Jakob Lundberg

V (L)

Claude Eriksson

V

Jonas Johnsson

M

V (BiiF)

Hanna Runer

E

Linnea Enge
Fiona Daga-Sylvester
Örnberg
Erika Mårtensson

ING

Emma Dyrssén

ING

Soﬁa Sundbom

I

N

Emma Samuelsson

Elin Karlsson Nycander

Benjamin Drorsén

Axel Keskikangas

D

Svante Fredrik Thorn

ING

F
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Victor Sturesson

ING

Linn Svärd

V

Manfred Blue

W

Anton Grönqvist

V (L)

John Scherrer

I

Olivia Wernberg

V (BiiF)

Petter Starlander

K
W

Richard Sundbye

M

Viktor Sturegård

Rasmus Bergman

V (L)

Gustaf Onsbring Gustafson F

Olga Furst Värild

A

Malka Logo

A

Josefine Nilsson

A

Erica Johnsson

K

Erika Lövström

V (BiiF)

Julius Björngren

E

Maja Rosander

ING

Amelia Andersson

D

Carl Nilsson Nyman

D

Anna Nymo

ING

Karolina Johansson

Dokt

Lukas Ljungblom

I

Josefine Nyberg

I

Sofia Karlén

E

Simon Gottfridsson

M

I

Niklas Lundström

F

Elin Söderberg

I

Adrian Petersen

A (ID)

Armin Čukur

ING

Tim Djärf

K

Olof Harrysson

ING

Johanna Rasmusson

V (Lant)

Anton Grönqvist

V (L)

Viktoria Ringdahl

M

Olivia Wernberg

V (BiiF)

Markus Snellman

F (Nano)

Petter Starlander

K

Emma Törner

F (Pi)

Astrid Martinson

W

Ebba Håkansson

Felix Agner

F

Molly Rusk

E

Carolina Rosenqvist

M

Stefan Einer

V

Lovisa Eriksson

A

Rebecca Ahrling

F

Dennis Bogren

K

Maria Lindahl

V

David Norrestam

D

Emma Bergman

W

Gustaf Onsbring Gustafson F
Josefine Nilsson

A

Julius Björngren

E
D

Frida Granath

ING

Carl Nilsson Nyman

Christian Rissler

W

Lucas Svantesson

I

Elin Gunnarsson

I

Simon Gottfridsson

M

Helena Hallefjord

F

Elisabeth Vajta Engström

E

Micaela Bortas

E

Hannah Kral

M

Mathilda Ohrelius

M

Camilla Hedell

V

Hanna Järpedal

V

Eleonora Grönlund

V (BiiF)

Patrik Gustafsson

V (L)

Josefina Vega Ezpeleta

A

Julia Tutzauer Lindqvist

K

Rasha El-Manzalawy

D

Fabian Wibell

D

Armin Cukur

ING

Maria Kempe

A

Johanna Fransson

V (BiiF)

Björn Franck

F

Amelia Andersson

D

Emil Nilén

E

Johan Persson

E

Ola Andrén

M

Niklas Lundström

F

Jenny Hadorn

V

Elin Söderberg

I

Clara Emilsson

A

Adrian Petersen

A (ID)

Marika Arvidsson

K

Oliver Ekström

ING

Sara Lindgren

D

Ebba Rosendal

K

Sebastian Sjöltov

ING

Sigrid Skarsgård

L

Manfred Bue

W

Rebecka de Zalenski

M

Mathias Sundén

Victor Lantz

I

F

Markus Snellman

F (Nano)

Emma Törner

F (Pi)

Rebecca Ahrling

F

Hanna Hjärpedal

V

Dalia Khairallah

E

Emma Bergman

W

Gustav Jiremark

M

Shifteh Mobini

Dokt

Emma Erson

V

Fredrik Persson

ING

Clara Emilsson

A

Lisa Sandblom

W

Daniel Espinoza

K

Marcus Olausson

I

Sara Lindgren

D

Tone Åberg

I

Olof Harrysson

ING
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Rebecca Johansson

F

Niklas Gustavsson

E

Micaela Bortas

E

Hannah Kral

M

Mathilda Ohrelius

M

Matilda Magnusson

V

Hanna Järpedal

V

Hugo Norinder

V (BiiF)

Patrik Gustafsson

V (L)

Josefina Vega Ezpeleta

A

Linnéa Peterson

K

Rasha El-Manzalawy

D

Fabian Wibell

D

Armin Cukur

ING

Fredrik Persson

ING

Christoffer Orinius

W

Ingrid Arvidsson

I

Anton Arbman Hansing

I

Abdul Ali

E

Niklas Gustafson

V

Caroline Damm

D

Povel Larsson

D

Anton Göransson

D

Jonathan Bornhager

ING

Emma Radler
Sara Sundestrand von
Weissenberg

A

Hanna Lindwall

D

Gustav Berndtson Klette

K
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Alexander Schönauer

K

William Lantz Winberg

M

Anny Bernholtz

F

Astrid Martinsson

F

Kicki Lissborg

W

Madeleine Tham

V

Fiona Örnberg

W

A
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8. Stadgeändringar
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Under FM3 2016 och FM4 2016 beslutades om en omfattande stadgerevision som uppdaterade hela stadgan.
Tidigare stadgeuppdateringar från året blev således obsoleta. Därför biläggs hela stadgan dags dato till
verksamhetsberättelsen.
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Utfallsrapport för
Verksamhetsåret 2015/2016
I tabellerna nedan presenteras resultatet för samtliga delar av verksamheten för
verksamhetsåret 2015/2016. I kolumnen Differens är intäkter som överstiger budget samt
kostnader som understiger budget positiva. Jag tyckte att det blev tydligast.

För Teknologkåren,

JACOB KARLSSON

Generalsekreterare 2015/2016
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Teknologkåren vid LTH
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
12 281 731 kr
11 844 534 kr
437 197 kr

Budget 2015/2016
11 880 773 kr
11 834 877 kr
45 896 kr

Differens
400 958 kr
-9 657 kr
391 301 kr

KOMMENTAR: Det totala resultatet för verksamhetsåret uppgår till dryga 437 000 kr. I stora
drag beror det på att många delar av verksamheten inte använt sina budgeterade kostnader
till fullo.

Administration
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
298 464 kr
3 807 735 kr
-3 509 271 kr

Budget 2015/2016
255 000 kr
3 832 667 kr
-3 577 667 kr

Differens
43 464 kr
24 932 kr
68 396 kr

KOMMENTAR: Verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat, främst tack vare att vår
kanslist visstidsanställdes under våren istället för att vi hyrde in tjänsten, vilket var fallet
tidigare.

Arkivutskottet
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
1 334 kr
-1 334 kr

Budget 2015/2016
- kr
14 840 kr
-14 840 kr

Differens
- kr
13 506 kr
13 506 kr

KOMMENTAR: Arkivutskottet har under verksamhetsåret inte haft den mängd ledamöter
som det finns budgeterat för och därför är budgeterade kostnader för funktionärshoodies
och arbetsglädje outnyttjade.

TLTH Näringsliv & ARKAD - Gemensamt
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
66 080 kr
-66 080 kr

Budget 2015/2016
- kr
81 825 kr
-81 825 kr

Differens
- kr
15 745 kr
15 745 kr

KOMMENTAR: Majoriteten av de gemensamma kostnaderna för TLTH Näringsliv &
ARKAD är att hänföra till resor. Dessa budgeterade kostnader utnyttjades inte till fullo.
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TLTH Näringsliv
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
564 745 kr
125 598 kr
439 147 kr

Budget 2015/2016
727 500 kr
199 000 kr
528 500 kr

Differens
-162 755 kr
73 402 kr
-89 353 kr

KOMMENTAR: TLTH Näringslivs resultat är lägre än budgeterat, vilket under året har
diskuterats och rapporterats av Styrelsen.

ARKAD
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
4 515 298 kr
1 939 248 kr
2 576 050 kr

Budget 2015/2016
4 495 670 kr
1 939 553 kr
2 556 117 kr

Differens
19 628 kr
305 kr
19 933 kr

KOMMENTAR: ARKAD har i stora drag gått som budgeterat. I mer detalj har intäkter för
deltagaravgifter varit något högre än budgeterat och intäkter rörande uthyrning av inventarier
under mässan något lägre än budgeterat. Dessa differenser från budget har i stort tagit ut
varandra. Också – den när vi har budgeterat 1,9 miljoner kronor i kostnader och hamnar 305
kr därifrån. Wow.

Fullmäktige
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
38 120 kr
-38 120 kr

Budget 2015/2016
- kr
62 340 kr
-62 340 kr

Differens
- kr
24 220 kr
24 220 kr

KOMMENTAR: Här händer det ju i ärlighetens namn inte sådär supermycket spännande. Ja,
ekonomiskt, alltså. Anledningen till differensen till budget beror på ej utnyttjade budgeterade
kostnader för funktionärshoodies, arbetsglädje och FM-utbildning.
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JFF
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
27 619 kr
86 233 kr
-58 614 kr

Budget 2015/2016
- kr
- kr
- kr

Differens
27 619 kr
86 233 kr
-58 614 kr

KOMMENTAR: Jättefunktionärsfesten var vid verksamhetsårets start nollbudgeterad, men
efter beslut vid FM2 2016 avsattes 75 000 kronor till ändamålet. Resultatet blev till slut inte
fullt så negativt.

Tackmästeriutskottet
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
9 934 kr
61 628 kr
-51 694 kr

Budget 2015/2016
- kr
66 160 kr
-66 160 kr

Differens
9 934 kr
4 532 kr
14 466 kr

KOMMENTAR: Tackmästeriutskottet har under året inte utnyttjat hela sin budget för
arrangemang. Därtill har intäkter i samband med barförsäljning vid julbord och
Skiphtesgasque tillkommit.

Sektionskontakter
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
5 400 kr
97 648 kr
-92 248 kr

Budget 2015/2016
- kr
108 850 kr
-108 850 kr

Differens
5 400 kr
11 202 kr
16 602 kr

KOMMENTAR: Under året har inte samtliga medel tilltänka kollegieverksamhet och
sektionsstyrelsemöten använts. Intäkterna beror på de pubar som anordnades i samband
med sektionsstyrelseutbildningen respektive sexmästeriutbildningen.

Medaljkommittén
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
1 200 kr
7 771 kr
-6 571 kr

Budget 2015/2016
- kr
19 000 kr
-19 000 kr

Differens
1 200 kr
11 229 kr
12 429 kr

KOMMENTAR: Då ledamöterna i Medaljkommittén var färre än budgeterat utnyttjades inte
medel för funktionärshoodies och arbetsglädje till fullo. Vidare användes inte de medel som
avsatts till evenemang alls.
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Husutskottet, exklusive Kårhusservice
Intäkter
Varav internt
Varav externt
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
1 055 048 kr
250 661 kr
804 387 kr
754 270 kr
300 778 kr

Budget 2015/2016
949 195 kr
157 100 kr
792 095 kr
731 160 kr
218 035 kr

Differens
105 853 kr
93 561 kr
12 292 kr
-23 110 kr
82 743 kr

KOMMENTAR: Under året överträffade Husutskottet sina budgeterade intäkter, såväl de
interna som de externa. Detta förklarar att verksamheten även överträffade sina budgeterade
kostnader.

Kårhusservice
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
515 467 kr
483 008 kr
32 459 kr

Budget 2015/2016
465 700 kr
468 328 kr
-2 628 kr

Differens
49 767 kr
-14 680 kr
35 087 kr

KOMMENTAR: Kårhussservice gick bättre än budgeterat, främst då omsättningen var större
än förväntat och då marginalerna då som konsekvens även de blev större.

Idrottsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
10 627 kr
-10 627 kr

Budget 2015/2016
- kr
22 875 kr
-22 875 kr

Differens
- kr
12 248 kr
12 248 kr

KOMMENTAR: Teknologkårens idrottsverksamhets sköts av Teknologkårens IF, vilka
genom dialog med Aktivitetssamordnaren disponerar dessa avsatta medel. Under
verksamhetsåret utnyttjades inte alla dessa medel.
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Informationsutskottet
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
31 800 kr
63 035 kr
-31 235 kr

Budget 2015/2016
33 000 kr
78 050 kr
-45 050 kr

Differens
- 1 200 kr
15 015 kr
13 815 kr

KOMMENTAR: Informationsutskottets kostnader är lägre än budgeterat, vilket i stort sett
enbart beror på att de budgeterade matkostnaderna för lunchföreläsningar om
Teknologkåren under Nollningen inte utnyttjades. Detta då lunchföreläsningarna inte ägde
rum.

Internationella projekt
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
11 319 kr
11 981 kr
-662 kr

Budget 2015/2016
- kr
- kr
- kr

Differens
11 319 kr
-11 981 kr
-662 kr

KOMMENTAR: De internationella projekten inkluderade under året matförsäljning vid höstoch vårterminens Registration Day. Tanken är att försäljningen ska gå +/- 0, vilket nästan
gick vägen.

BEST
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
120 000 kr
148 833 kr
-28 833 kr

Budget 2015/2016
120 000 kr
150 000 kr
-30 000 kr

Differens
- kr
1 167 kr
1 167 kr

Budget 2015/2016
25 000 kr
28 520 kr
-3 520 kr

Differens
22 833 kr
-19 431 kr
3 402 kr

KOMMENTAR: BEST följde sin budget väl.

IAESTE
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
47 833 kr
47 951 kr
-118 kr

KOMMENTAR: IAESTE skötte sin budget väl. Den nästan dubblade omsättningen sett
jämfört mot budget beror på extra sökta bidrag och intäkter från den pub de arrangerade.
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Aktivitetsutskottet,
exklusive evenemang & uthyrningsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
628 236 kr
708 463 kr
-80 227 kr

Budget 2015/2016
463 300 kr
558 935 kr
-95 635 kr

Differens
164 936 kr
-149 528 kr
15 408 kr

KOMMENTAR: Aktivitetsutskottet, exklusive evenemang och uthyrningsverksamhet, utgörs
av ET-slasquer, pubar, ProudTech, danskurser, projekt samt övergripande poster. Av dessa
har ET-slasquer gått sämre än budget, pubar gått bättre än budget och resterande gått mer
eller mindre enligt budget. De för Aktivitetsutskottet övergripande posterna gick bättre än
förväntat. Främst på grund av icke-inträffade kostnader. Det är även i dessa poster en finner
Oktoberfesten på Lophtet, vilken gick bättre än förväntat.

Corneliusbalen
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
197 828 kr
206 316 kr
-8 488 kr

Budget 2015/2016
247 500 kr
241 330 kr
6 170 kr

Differens
-49 672 kr
35 014 kr
-14 658 kr

KOMMENTAR: Corneliusbalens biljettintäkter nådde inte upp till de budgeterade, vilket är en
stor anledning till att evenemanget gick sämre än budgeterat. Notera dock att även
kostnaderna understeg budget.

Nyårsbalen
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
349 160 kr
354 469 kr
-5 309 kr

Budget 2015/2016
339 968 kr
358 428 kr
-18 460 kr

Differens
9 192 kr
3 959 kr
13 151 kr

KOMMENTAR: Nyårsbalen överträffade budget främst då barförsäljningen var högre än
förväntat och då hyreskostnader var lägre än budgeterat.
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Welcome Party
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
214 035 kr
113 138 kr
100 897 kr

Budget 2015/2016
216 000 kr
137 400 kr
78 600 kr

Differens
-1 965 kr
24 262 kr
22 297 kr

KOMMENTAR: Kostnaderna för Welcome Party var generellt lägre än budgeterat. Det
inkluderar bland annat förbrukningsmaterial, arbetsglädje för jobbare och matkostnad.

Sångarstriden
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
65 786 kr
103 048 kr
-37 262 kr

Budget 2015/2016
61 500 kr
82 580 kr
-21 080 kr

Differens
4 286 kr
-20 468 kr
-16 182 kr

KOMMENTAR: Sångarstriden avvek något från prognosen i utfallsrapporten. Budgeten
gjordes för verksamhetsåret om, då evenemanget ägde rum i Gasquesalen istället för i AFborgen som tidigare.

F1 Röj
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
363 941 kr
315 488 kr
48 453 kr

Budget 2015/2016
360 000 kr
338 399 kr
21 601 kr

Differens
3 941 kr
22 911 kr
26 852 kr

KOMMENTAR: F1 Röj gick bättre än budgeterat, vilket till stor del är att hänföra till större
barförsäljning än förväntat samt att förväntad uppgradering av teknik ej förekom.

Uthyrningsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
293 181 kr
241 267 kr
51 914 kr

Budget 2015/2016
209 000 kr
181 994 kr
27 006 kr

Differens
84 181 kr
-59 273 kr
24 908 kr

KOMMENTAR: Aktivitetsutskottets uthyrningsverksamhet, vilken främst rör vakter och
alkohol, omsatte mer än förväntat. Eftersom Teknologkårens arvode beror på storleken av
den totala fakturerade kostnaden gick verksamheten bättre än budgeterat.
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Styrelsen
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
76 465 kr
-76 465 kr

Budget 2015/2016
- kr
124 390 kr
-124 390 kr

Differens
- kr
47 925 kr
47 925 kr

KOMMENTAR: Styrelsen höll sin budget väl. Medel lyfta ur Styrelsen disponibelt för att
översätta styrdokument till engelska kunde inte bokföras under verksamhetsåret, då det vid
tiden för bokslutet ännu inte hade inträffats. Således nyttjades inte hela Styrelsen disponibelt.

Sektionsanställda
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
251 978 kr
250 699 kr
1 279 kr

Budget 2015/2016
251 540 kr
242 606 kr
8 934 kr

Differens
438 kr
-8 093 kr
-7 655 kr

KOMMENTAR: Sektionsanställningens målsättning är att gå +/- 0. Årets utfall blev lägre än
förväntat, vilket beror på oförutsedda kostnader i samband med arbetsgivaravgifter.

Medlemshantering
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
75 862 kr
-75 862 kr

Budget 2015/2016
- kr
76 740 kr
-76 740 kr

Differens
- kr
878 kr
878 kr

KOMMENTAR: Kostnaden för medlemshantering är som regel tämligen förutsägbar.

Nollningen
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
563 070 kr
658 337 kr
-95 267 kr

Budget 2015/2016
483 500 kr
633 449 kr
-149 949 kr

Differens
79 570 kr
-24 888 kr
54 682 kr

KOMMENTAR: Nollningen gick bättre än budgeterat.
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Övergripande
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
2 054 000 kr
685 789 kr
1 368 211 kr

Budget 2015/2016
2 083 000 kr
694 800 kr
1 388 200 kr

Differens
-29 000 kr
9 011 kr
-19 989 kr

KOMMENTAR: Årets medlemsintäkter blev något lägre än budgeterat, vilket är den stora
anledningen till att den här delen av verksamheten gick sämre än budgeterat.

Pålsjö Ängsblad
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
5 750 kr
61 432 kr
-55 682 kr

Budget 2015/2016
10 000 kr
64 020 kr
-54 020 kr

Differens
-4 250 kr
2 588 kr
-1 662 kr

KOMMENTAR: Pålsjö Ängsblads reklamintäkter nådde inte upp till den budgeterade
summan. Tidningens kostnader var mindre än budgeterat för funktionärshoodies och högre
än budgeterat för tryckkostnader.

Reftec
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
86 754 kr
-86 754 kr

Budget 2015/2016
14 400 kr
86 200 kr
-71 800 kr

Differens
-14 400 kr
-554 kr
-14 954 kr

KOMMENTAR: De budgeterade intäkten ägde inte rum och har inte heller gjort det för de
två föregående åren. Således reviderades den bort till budgeten 2016/2017. För kostnader
ligger verksamheten någorlunda enligt budget.

Utbildningsutskottet
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
90 640 kr
153 339 kr
-62 699 kr

Budget 2015/2016
70 000 kr
196 428 kr
-126 428 kr

Differens
20 640 kr
43 089 kr
63 729 kr

KOMMENTAR: Utbildningsutskottets högre än förväntade intäkter beror delvis på den pub
som arrangerades under Speak Up Days. Att de inträffade kostnaderna understiger de
budgeterade beror på att en del medel för arbetsglädje, utbildning, resor samt arrangemang
inte har använts.
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Valnämnden
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2015/2016
- kr
2 568 kr
-2 568 kr

Budget 2015/2016
- kr
14 000 kr
-14 000 kr

Differens
- kr
11 432 kr
11 432 kr

KOMMENTAR: Valnämndens verksamhet var under året tämligen begränsad – bland annat
då den inte hade någon ordförande och inte hade lika många ledamöter som det var
budgeterat för. Således utnyttjades inte alla de budgeterade medlen för funktionärshoodies,
PR och arbetsglädje.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

11 (11)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bokslutsdisposition 2015/2016
Kårhuset Lund, 2016-09-20
Jacob Karlsson, Generalsekreterare 2015/2016

Bokslutsdisposition för
Verksamhetsåret 2015/2016
För verksamhetsåret 2015/2016 redovisas ett resultat om 437 197 kr.
Kårstyrelsen yrkar
att

av årets resultat avsätta
218 599 kr till Kårhusets underhållsfond.
218 598 kr till Kårhusets investeringsfond.

För Teknologkåren,

JACOB KARLSSON

Generalsekreterare 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Valärende, Christine Sjölander
Kårhuset, Lund, 2017-09-06
Pontus Landgren

Valärende, Christine Sjölander
Christine Sjölander avser att söka posten som studeranderepresentant i Ledningsgruppen för
grundutbildning på LTH (LGGU).
Hälsningar,
PONTUS LANDGREN
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