STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
Webbutvecklingsgruppen
Kårhuset Lund, 2016-11-08
Niklas Ingemansson, Informationsansvarig 2016

Stadfästande av val av
Webbutvecklingsgruppen
Bakgrund
Om motionen angående Informationsutskottets nya utskottsdirektiv går igenom skulle jag
vilja stadfästa de som tidigare legat i DSG i den nya Webbutvecklingsgruppen.
Vi har samtidigt valt in nya Utvecklare i utskottet (att-sats #2). Detta för att
Intranätsgruppen behöver fler personer för att kunna arbeta snabbare. Dessa vill jag
stadfästa.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar på
att

stadfästa valet av följande personer till Utvecklare i Informationsutskottet:
•
•
•
•
•
•
•

David Wessman
Joakim Hembrink
Joel Klint
Jonathan Schurmann
Niklas Karlsson
Hannah Lindblad
Oscar Rydh

för återstoden av innevarande verksamhetsår.
att

stadfästa valet av följande personer till Utvecklare i Informationsutskottet:
•
•
•

Anton Gudjonsson
Lonis Hamaili
Adam Thuvesen

för återstoden av innevarande verksamhetsår.
att

stadfästa valet av följande personer till Webbansvarig i Informationsutskottet:
•

Richard Loung

för återstoden av innevarande verksamhetsår.
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att

stadfästa valet av följande personer till Intranätsansvarig i
Informationsutskottet:
•

Daniel Lundell

för återstoden av innevarande verksamhetsår.

I Informationsutskottets tjänst, dag som ovan

NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig 2016
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Entledigande av DSG
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Niklas Ingemansson, Informationsansvarig 2016

Entledigande av DSG
Bakgrund
Om motionen angående Informationsutskottets nya utskottsdirektiv och stadfästandet av
den nya Webbutvecklingsgruppen går igenom skulle jag vilja entlediga de som tidigare legat i
DSG som nu stadfästs i Webbutvecklingsgruppen
Fredrik Siemund vill inte längre vara med i någon av grupperna.

Förslag
Jag yrkar på
att

entlediga följande personer som Ledamot i Datorsystemgruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•

David Wessman
Joakim Hembrink
Joel Klint
Jonathan Schurmann
Niklas Karlsson
Hannah Lindblad
Oscar Rydh
Daniel Lundell

för återstoden av innevarande verksamhetsår.
att

entlediga följande personer som Ledamot i Datorsystemgruppen:
•

Fredrik Siemund

för återstoden av innevarande verksamhetsår.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig 2016
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Motion

Motion
Las Gegas

Bakgrund
Nu under de senaste 5 åren har det årligen skett något fantastiskt! När hösten är som mörkast kommer
ett event till lund, där det bjuds på fest och trevligheter med studenter från hela sverige. Det kallas
F1 Röj och är väldigt uppskattat, men på våren finns det inget liknande. Vi vill dra igång nästa stora
festevent, och presenterar därför: LasGegas. En stor fest där studenter från hel lund kan samlas och ha
roligt tillsammans. Ett tillfälle som inte bara kommer bjuda på otroligt mycket skoj och glädje, men som
även kommer att stärka relationerna mellan alla studentorganisationer här i Lund, då vi hoppas bjuda
in nationer och kårer för att delta. Vi vill med detta event arbeta för att bygga ihop studentlivet i Lund
till ett mer gemensamt studentliv i likhet med det som finns i Linköping.

Motion: Motion Las Gegas

Sida 2 av 3

Eventet
Las Gegas är ett tvådagars hejdundrande, färgsprakande, askalasande, kombinerat tävlings-och-festevent
med 12 deltagande lag. Inbjudan kommer att gå ut inom TLTH, till nationer och till kårer för att skapa
10-mannalag. En plats kommer även potentiellt att reserveras till ett lag från Linköping med 15 personer
för att sprida ordet och öka rekryteringspoolen för kommande år.
Eventet kommer att äga rum fredag och lördag en av de två första helgerna i maj (ej ännu spikat då
tandem inte gått ut med datum och vi tänker försöka anpassa oss). Det betyder alltså antingen 5-6e eller
12-13e maj. De flesta aktiviteter kommer centreras kring lophtet.

Fredagen
kommer att inledas vid 3-tiden med vinrunda á la klassisk f1 röj-stuk. Lagen kommer att få tävla mot
varandra i diverse lekar lag mot lag. Därefter kommer mat att serveras framför lophtet. Senare kommer
lophtet öppna för ett exklusivt eftersläpp enbart för lagmedlemmar och potentiellt folk som hjälpt oss
med viktiga saker.

Lördagen
är tävlingsdagen. Denna kommer inledas någon gång runt lunch och fortsätta flera timmar. All tävlingsaktivitet sker framför lophtet, vid ingången, så att de lutande kullarna runt om kan agera läktare. Under
tävlingen kommer alkohol och barmat att finnas att köpa och mat som ingår i biljettpriset kommer delas
ut. Tävlingen är enbart till för deltagare, inga utomstående får komma och titta.
På lördagkvällen kommer någon form av sittning att hållas. Vi kommer inte specificera denna alltför
tydligt eftersom vi hoppas kunna anlita någon av sektionernas sexmästerier att hålla i den och vill därför
ge dem mycket frihet. Antingen blir även denna på lophtet men då kommer vi tyvärr inte kunna bjuda alla
lag, eller så blir den i mattehuset eller en av de lokaler på campus som har permanent alkoholtillstånd.
Lördagkvällen avslutas med ett fett eftersläpp, även detta på lophtet, då vi ska pressa lokalerna till max
och visa att det är där det händer. Vi kommer att gå all in på tema och schyssta effekter och dekorationer,
för här hoppas vi även locka deltagare utanför lagen.

Tävlingen
Har du någonsin sett “human tetris” eller “hål i väggen”? Om inte, ta en kort paus i läsandet och surfa in
på youtube. Kortfattat så kommer tävlingen gå till så att två lag åt gången möts, där tre deltagare från
varje lag är aktiva i varje heat. De kommer att stå på en plattform och mot dem kommer vi sakta skjuta
en vägg. I denna vägg finns finurligt konstruerade hål som de tävlande ska försöka passa in i. Passar man
inte in kommer väggen att knuffa ner en pool fylld av geggig gegga.I varje heat möter varje lag tre väggar,
de som passar in bäst vinner. När ens heat är slut kommer vi att ha ett eller två hot-tubs utplacerade
som de geggiga tävlandena kan värma sig i tills nästa heat är slut, för att öka mysfaktorn och se till att
ingen fryser.

Yrkande
Vi yrkar
att

tillsätta projektet Las Gegas under aktsam med motionärerna bakom denna motion som ledningsgrupp

att

till projektet Las Gegas äska upp till 25 000 svenska riksdaler från investeringsfondenfonden
för byggnation av en tävlingsrigg enligt bifogad beskrivning.

att

projektgruppen Las Gegas i vår skall anordna ett fett event enligt ovanstående eventbeskrivning
och bifogat budgetförslag.

Motion: Motion Las Gegas

Sida 3 av 3

I glädjens, studentlivet och den studentikosa andans tjänst,

Petter Karlow Herzog
Bosse

John Pålsson
Visa Bosse

Sofia Leonardsson
Schmack-Om

Felix Agner
Dooda

Victor Lantz
Game-Master

Ivar Vänglund
Yen & Tonic

Lovisa Svensson
Vino Tinto Español

Johanna Hjalte
2760

Anna Svensson
PRO

Karl Tengelin
The Wall

Budgetförslag Las Gegas 2017
Beskrivning

Antal

Pris/st

Summa

Biljetter
Biljetter, lundalag

110 x

500 =

55000

Biljetter, utomlundalag

15 x

600 =

9000

Biljetter till eftersläpp, lördag

95 x

60 =

Summa

5700
69700

Pubförsäljning
Fredag, kvällen

14000

Lördag, dagen

10000

Lördag, sittning

14000

Lördag, kvällen

21000

Summa

59000

Matförsäljning
Fredag, kvällen

3000

Lördag, dagen

3000

Lördag, kvällen

4000

Summa

10000

Märkesförsäljning
Tygmärken

150 x

20 =

Summa

3000
3000

Summa intäkter

141700

Kostnad dryck
Lundarunda, fredag

-1500

Barkostnad, fredag

-10000

Dryck till lördagssittning

-10000

Barkostnad, lördag

-15000

Summa

-36500

Kostnad mat
Lundarunda, fredag

125 x

-20 =

125 x

-20 =

125 x

-40 =

Barmat, fredag
Lunch för deltagare

-2000

Mat under tävlingen
Mat till sittningen

-2500
-2500
-3000

Barmat, lördag

-5000
-3000

Summa

-18000

Inköp varor
Engångsartiklar
Vätskedunkar
Flaskor till lundarunda

-6000
5 x

-59 =

-295

125 x

-10 =

-1250

Summa

-7545

Arrangemangskostnader
Stationer på lundarunda

5 x

-100 =

-500

DJ

2 x

-2000 =

-4000

Summa

-4500

Förbrukningsmaterial
Dekor

-5000

Gegga

-5000

Väggmaterial

-5000

Summa

-15000

Hyra inventarier
Badtunna

2 x

-1200 =

Värmeaggregat

-2400
-2000

Staket

-300

Summa

-4700

Transport
Bilhyra, logistik

-2000

Summa

-2000

Marknadsföring
Klistermärken
Tygmärken

-1000
150 x

-5 =

-750

Affischer, tryck och övrigt

-5000

Summa

-6750

Inköp inventarier
Utrustning till tävlingen

-2000

Summa

-2000

Hyra lokal
Loftet

2 x

-2000 =

Sittningslokal

-4000
0

Summa

-4000

Avgift vakter
Arvode, lördag

-8000

Summa

-8000

Serveringstillstånd
Alkoholtillstånd, fredag och lördag (sittning)

2 x

-1400 =

-2800

Alkoholtillstånd, lördag

-4500

Summa

-7300

Övriga kostnader
Övrigt och oförutsätt

-10000

Summa

-10000

Arbetskläder
Projektgruppen

10 x

-500 =

Summa

-5000
-5000

Arbetsglädje
Funktionärstack
Mötesfika
Resultat

Summa kostnader
Resultat

-5000
5 x

-50 =

-250
-5250

-136545
5155
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Beskrivning

Beskrivning
Las Gegas tävlingsrigg

Beskrivning: Rigg Las Gegas

Sida 2 av 2

Grund
Tanken med riggningen är man ska ha två uppsättningar skelett av 45x45-reglar (främst, även och vinkeljärn fastsatt med bultar (för att enklare ta isär och förvara det när tävlingen är över). På detta skelett
skall det finnas skårade banor på ovansidan så att man föra en vagn från den ena sidan till den andra.
Riggen kommer att vara uppsatt så att det finns en grund som kommer vara cirka 210x430 cm som
skall stå stabilt på marken. Vid kortsidan av grunden ställs en pool som är har måtten 400 x 207 x
122 cm. På samma kortsida är tanken att det skall finnas ett podium som är ca 120 cm högt (upp till
kanten av poolen) vilket ska fungera som tävlingsyta. På grunden och runt podiumet skall där finnas en
skelettstruktur som sträcker sig ca 340 cm upp i form av fyra rektanglar som går längs med grunden.

Vagnmekanism
Vagnen består av två plattor med utsågade jack i och med hjul på undersidan, samt en tvärgående stång
som förbinder de båda plattorna. Denna rullas på ovansidan av träskelettet med hjälp av rep och block.
Dessa block leder repen till motsatt sida från de tävlande där de dras av oss arrangörer eller med hjälp
av en vinsch.
På sidan där de tävlande står sitter klossar som ska stoppa vagnen.

Väggar
Väggarna består av byggpapp som häftas fast på en träram. Denna träram skall hakas fast på i de
utsågade jacken på vagnen. Genom att ha sex träramar så kan man genomföra alla rundor i en omgång
och sedan häfta på nya väggar för nästa omgång. För varje runda byter man alltså ut ramen genom att
haka loss den från vagnen och byta till en ny redan preparerad vägg.

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående valförfarande under
Höst-FM
Kårhuset Lund, 2016-11-06
Alexander Pieta Theofanous, Valberedningens ordförande

Motion angående valförfarande under HöstFM
Bakgrund
Höst-FM, ett renodlat valmöte, går av stapeln söndagen den 27:e november. Valmöten har
en tendens att dra ut på tiden. Hur mycket beror på många faktorer där de störst bidragande
är:





Antalet poster som ska väljas,
Antalet medlemmar som (mot)kandiderar till posterna,
Antalet minuter som läggs på presentation, frågor och diskussion,
Dötiden mellan valärenden (mat- och bensträckarpauser samt tekniskt strul såsom
att förbereda en Skype-presentation)

… för att nämna några. Det är svårt att förutspå den exakta tidsåtgången för varje valärende,
såväl som för hela mötet, på grund av variationer i hur noga tider efterföljs av såväl
kandidater som FM-ledamöter1. Dock är det valberedningens önskan att mötet går till på
ett strukturerat, effektivt men först och främst rättvist sätt. För att kandidater och övriga
medlemmar ska kunna planera sin dag är det bra om det råder vissa förhållningsregler
kring hur valärendena ska behandlas – förhållningsregler som alla bör vara medvetna om
innan valmötets början.
Valberedningen kommer att annonsera ut vilka kandidater som är valberedningens förslag
(som allra senast) söndagen den 20:e november. Valberedningen kommer att skicka
listan på sina förslag till samtliga intervjuade kandidater och avser därutöver att
informera om tid och plats för valmötet samt hur motkandideringar kommer att
skötas. Det fetstilta i föregående mening är vad den här motionen främst behandlar,
men notera att det mot slutet föreslås en drös med övriga förhållningsregler.
Det behöver göras en avvägning mellan aspirerande/eventuella motkandidaters behov av
betänketid samt behovet av detaljnivån i underlaget som krävs för att förbereda och leda
valmötet. Därutöver blir det en mer givande och nyanserad diskussion, kring val av
funktionärer, om det finns konkurrens bland kandidaterna.
Med detta som bakgrund önskar valberedningen att förfarandet, föreslaget under rubriken
”Föreslaget förfarande”, samt förhållningsreglerna angivna under rubriken ”Föreslagna
förhållningsregler” bör gälla.

1

Det är i linje med naturen såväl som traditionen.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (4)

FULLMÄKTIGEHANDLING
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Föreslaget förfarande
Den 20 november skickar valberedningen ett dokument som redogör vilka kandidater som
föreslås inneha posterna. Dokumentet skickas till FM-ledamöter samt intervjuade
kandidater via e-post. Samtliga intervjuade får 48 timmar på sig, från det att epostmeddelandet skickades ut, att deklarera för valberedningen huruvida de avser att
(mot)kandidera eller ej. Efter dessa 48 timmar sammanställer valberedningen en lista
över vilka som kommer att (mot)kandidera på mötet samt för vilka poster. Det finns en
risk att vissa kandidater inte kommer att kunna närvara på hela mötet, kanske bara vissa
delar (och då till och med endast via Skype)2. Därför kommer valberedningen att be
kandidaterna tillhandahålla information rörande vilka tider av mötet som de (inte) kan
närvara på. Valberedningen kommer då att markera dessa tidpunkter i den nyss nämnda
listan.
Listan på kandidater och vilka tider som de föredrar kommer att delges talmannen efter 48
timmarsdeadlinen. Då har talmannen möjlighet3 att till viss del anpassa dagordningen för
att det ska passa kandidaterna och mötet bra. Dock är det här förfarandet inte helt
vattentätt eftersom vissa individer kanske behöver mer betänketid, missförstår direktiven
från valberedningen, vill kandidera men inte varit på intervju (och är således inte
mottagare av e-postmeddelandet) eller helt enkelt inte haft möjlighet att läsa epostmeddelandet på grund av diverse anledningar. Därför vill valberedningen att
medlemmarna ska ha möjligheten att kandidera på mötet utan att ha angivit den avsikten
i förväg.
Det vore osmidigt om frågan om fri nominering lyfts för respektive post individuell. Ett
alternativ är att inleda mötet med att fråga hela församlingen om någon av de närvarande
avser att kandidera till någon post alls. Valberedningen ansvar då för att omnämna de
motkandidater som inte närvarar men angivit (efter 48-timmarsdeadlinen) att de vill
motkandidera4. Efter detta förfarande går det att komplettera den tidigare nämnda listan
och en gång för alla reda ut frågan ut om hur många och vilka som motkandiderar –
allting innan valärendena ens behandlats. Förslagsvis görs den slutgiltiga listan tillgänglig
för hela församlingen då den etablerats.
Därefter, under mötets gång, blir det fritt fram för samtliga kandidater att dra tillbaka sin
kandidatur innan valärende/posten behandlas. Med andra ord: Du kan endast kandidera
fram till det första valärendet, men du kan dra tillbaka din kandidatur när du vill.

Det här har hänt flera gånger förut.
Om än i sista stund
4 Notera att de som angivit att de motkandiderar innan deadlinen är ”automatiskt” med på listan. Det
innebär att om de inte är närvarande vid det angivna tillfället så är de ändå med på den slutgiltiga
listan.
2
3
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Föreslagna förhållningsregler
Valberedningen föreslår att följande regler ska tillämpas:
1. Att det, vid valmötet, tillämpas fri nominering för samtliga poster innan det första
valärendet behandlats och att det därefter inte erbjuds möjlighet för någon annan
medlem att kandidera till någon annan post under resten av mötet.
2. Att, innan det första valärendet behandlas och efter det att den slutgiltiga listan på
motkandidater producerats, valberedningen håller en kort presentation som delger,
utan att avslöja specifika detaljer, hur intervjuprocesserna samt bedömningarna av
kandidaterna gått till. Valberedningen tar emot frågor och uppmanar församlingen
att ställa relevanta frågor.
3. Att kandidater till heltidarposter ges maximalt 20 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 8 minuter.
4. Att kandidater till icke-heltidarposter ges maximalt 10 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 4 minuter.
5. Att den första kandidaten att presentera sig, för respektive valärende, alltid är
valberedningens förslag.
6. Att valberedningen inleder diskussionsdelen av varje valärende genom att läsa upp
en nomineringstext som motiverar varför valberedningens förslag.
7. Att samtliga närvarande i församlingen har rätt att ställa frågor till kandidaterna samt
delta i diskussionerna. Det är upp till var och en i församlingen att bedöma
lämpligheten av sitt deltagande av fråge- och diskussionsmomenten, men ingen
systematisk eller officiell uteslutning skall förekomma. Undantagen till denna regel 7
är följande tre punkter:
o Fullmäktige har rätt att föra diskussion bakom lykta dörrar.
o Talman har rätt att avbryta eller neka en person att tala om personen yttrar
eller beter sig på ett sätt som uppenbart stör eller vilseleder mötet.
o Kandidater till poster får inte närvara på andra (mot)kandidaters
presentations- och utfrågningsmoment för samma post. Därutöver får inga
kandidater till en post närvara under diskussionsdelen av postens valärende.
8. Att för respektive post skall det föras en talarlista som talmanspresidiet ansvarar för
att underhålla. En talarlista etableras under den första intervjun för respektive post.
Detta för att efterföljande motkandidater ska få samma frågor, i samma följd. När
talarlistan är genomarbetad öppnas det upp för övriga frågor. Det är upp till
respektive person på talarlistan att ha komma ihåg frågan som ska ställas till samtliga
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kandidater. För att frågorna ska vara relevanta är det rekommenderat att de
inledande frågorna (till talarlistan) är lämpliga för samtliga kandidater.
o Uppenbart personspecifika frågor, det vill säga frågor som berör en specifik
person och som är olämplig eller överflödig för andra kandidater, behöver
inte ställas till de övriga kandidaterna.

Förslag
För att i god tid kunna förbereda för motkandidaturer samt för att göra valmötet smidigt,
men främst rättvist, yrkar jag på:
att

Fullmäktige etablerar reglerna numrerade 1 till och med 8, angivna under
rubriken ”Föreslagna förhållningsregler” i detta dokument, som gällande
under valmötet 27/11.

I Valberedningens tjänst, dag som ovan

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
Valberedningens ordförande samt ledamot i Fullmäktige
valberedning@box.tlth.se
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Utskottsdirektiv för
Informationsutskottet
Kårhuset Lund, 2016-11-01
Niklas Ingemansson, Informationsansvarig

Motion angående Utskottsdirektiv för
Informationsutskottet
Bakgrund
Under de senaste åren har Informationsutskottet inte existerat, dock under det senaste året
har jag startat upp olika delar inom utskottet. I våras flyttades fotograferna över från ArkU
till InfU. Innan sommaren valdes två webbutvecklingsgrupper in i Datorservicegruppen
(under HUT), men har i praktiken styrts av mig. Vidare valdes även filmare in i utskottet
innan nollningen.
Under mitt år som Info har jag satsat på att få igång en verksamhet i utskottet men inte satsat
så mycket på att få ihop de olika grupperna till ett utskott. För att göra detta enklare inför
nästa år när min efterträdare kliver på har jag strukturerat upp utskottet. Eftersom inte
utskottet existerat på ett par år tror jag det är viktigt med en tydlig struktur på utskottet. Det
var något jag saknade när jag klev på.
DSG är en post som enligt utskottsdirektiven ”ser till att Kårens datorer och dess tillbehör fungerar
på ett tillfredsställande sätt”, alltså inte egentligen har hand om hemsidan och intranätet.
Eftersom hemsidan ligger under Informationsansvarig är det rimligt att experterna även
ligger i dennes utskott. Efter att den praktiska uppdelningen fungerat bra under året känns
denna ändring väldigt rimlig. Jag tror att det kan vara viktigt att dela dessa grupper så att de
som söker DSG verkligen är intresserade av att själva hårdvarusystemen fungerar (vilket även
passar bättre i HUT) och inte söker gruppen för att koda och bygga upp hemsidor och
intranät. En sådan grupp passar bättre i InfU.
En stor del av utskottsdirektivet för InfU kändes förlegat. T.ex. så är inte en redaktion för
Kårnytt något som känns relevant. Därför har vissa delar tagits bort och andra har
uppdaterats så att det bättre beskriver versamheten.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Styrelsen antar den uppdaterade versionen av Utskottsdirektiv för
Informationsutskottet enligt bilaga.

I Informationsutskottets tjänst, dag som ovan
NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig 2016
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för
Informationsutskottet
Kårhuset Lund, 2016-11-01
Styrelsen

Utskottsdirektiv för Informationsutskottet
1.

Syfte

Informationsutskottet, InfU, skall verka för att föra ut information om Teknologkårens
verksamhet till medlemmarna. InfU ska verka för att göra Teknologkårens marknadsföring
och informationsspridning riktad, tydlig och enhetlig.

2.

Uppgifter

InfU ansvarar vidare för produktion av Teknologkårens större årliga informationsskrifter
bl.a. att Teknologkårens informationsskrift till de nyantagna årligen färdigställs. Vidare skall
InfU vara till hjälp för Kårstyrelsen, utskott och Fristående föreningar vid
informationsspridning.
Vidare ansvarar InfU för marknadsföring och spridning av information kring de val som
specificeras i de första att-satserna i Reglementet avsnitt 1.2.1 och 1.2.2 och bistår
Valnämnden i arbetet med att sprida information om och marknadsföra valet till
Fullmäktige.
InfU ansvarar för att Teknologkårens hemsidor, intranät och interna system fungerar och
utvecklas.
InfU ansvarar även för att hålla kontinuerlig kontakt med de andra utskottens design-, PRoch informationsansvariga.

3.

Organisation

InfU består av Informationsansvarig tillika ordförande, Vice Ordförande, Arkivutskottets
Ordförande, Webbansvarig, Intranätsansvarig, Utvecklare, Interaktionsdesigner, Fotografer,
Filmare, Grafisk designer samt erforderligt antal övriga ledamöter. Pålsjö Ängsblads redaktör
och Teknologkårens andra utskotts design-, PR- och informationsansvariga är ständigt
adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid InfU:s sammanträden.

3.1.

Webbutvecklingsgruppen

Webbutvecklingsgruppen ansvarar för att Teknologkårens hemsidor, intranät och interna
system fungerar och utvecklas. Gruppen skall utöver detta hålla kontinuerlig kontakt med
Datorservicegruppen.
3.1.1. Webbansvarig

Webbansvarig ansvarar för att Teknologkårens hemsidor fungerar och utvecklas samt att
arbetet tydligt dokumenteras. Leder även Utvecklarna och Interaktions i arbetet med att
utveckla hemsidorna.
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3.1.2. Intranätsansvarig

Intranätsansvarig ansvarar för att Teknologkårens intranät och interna system fungerar och
utvecklas samt att arbetet tydligt dokumenteras. Leder även Utvecklarna i arbetet med att
utveckla intranätet och de interna systemen.
3.1.3. Utvecklare

Utvecklare arbetar med att utveckla Teknologkårens hemsidor, intranät och interna system.
3.1.4. Interaktionsdesigner

Interaktionsdesignern ansvarar för att användargränssnitten i Teknologkårens hemsidor,
intranät och interna system är användarvänliga och fungerar smidigt tillsammans.
Interaktionsdesignerns fokus ska ligga på att systemen funkar bra för användarna.

3.2.

Foto- och filmgruppen

Foto- och filmgruppen ansvarar för att Teknologkårens evenemang fotograferas och filmas.
Det åligger även gruppen att ansvara för Teknologkårens foto- och filmutrustning.
3.2.1. Fotograf

Fotografen ansvarar för att fotografera Teknologkårens evenemang samt andra tillfällen då
fotografi önskas. Utöver detta ska fotografierna redigeras, publiceras och arkiveras.
3.2.2. Filmare

Filmaren ansvarar för att filma Teknologkårens stora evenemang samt andra tillfällen då film
önskas. Utöver detta ska filmerna klippas ihop, redigeras, publiceras och arkiveras.

3.3.

Designgruppen

Designgruppen bistår Informationsansvarig i arbetet med grafisk design.
3.3.1. Grafisk designer

Grafisk designer ansvarar för att skapa snyggt, tydligt och enhetligt grafisk material till
Teknologkårens evenemang och utskott.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Utskottsdirektiv för
Husutskottet
Kårhuset Lund, 2016-11-08
Niklas Ingemansson, Informationsansvarig

Motion angående Utskottsdirektiv för
Husutskottet
Bakgrund
I samband med att jag uppdaterade Informationsutskottet och ”drog ut”
Webbutvecklingsgrupperna från HUT till InfU samt att kraschen hände tyckte jag med flera
att det var viktigt att förtydliga DSGs och Datoransvariges åliggande.
När jag ändå var igång så var det lika bra att uppdatera hela HUTs utskottsdirektiv på den
nya formen.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Styrelsen antar den uppdaterade versionen av Utskottsdirektiv för
Husutskottet enligt bilaga.

I styrdokumentens tjänst, dag som ovan
NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig 2016

MY REIMER
Pedell 23.0

DANIEL LUNDELL
Datoransvarig 14/15, 15/16
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RIKTLINJE/POLICY
Utskottsdirektiv för Husutskottet
Kårhuset Lund, 2016-11-08
Styrelsen

Utskottsdirektiv för Husutskottet
1.

Syfte

Husutskottet, HUT skall fungera både som förvaltare av Kårhuset och Lophtet och som
Teknologkårens part gentemot Lunds universitet i dessa frågor.

2.

Uppgifter

HUT ansvarar för uthyrning av Teknologkårens lokaler, fordon, datorer samt ljud-, ljus- och
musikanläggningar. HUT svarar för att Teknologkårens intressen bevakas beträffande
renovering och underhåll av lokaler, inventarier, inredning och utrustning i Kårhuset. HUT
svarar vidare för renovering och underhåll av Lophtet. HUT svarar för att hela Lophtet och
tillhörande tomt städas mycket noga åtminstone en gång om året.

3.

Organisation

HUT består av Pedell tillika ordförande, Vice Ordförande, Datorsystemgruppen, Rullechef,
Superintendent, Teknikchef, Inköpsansvarig, Aktivitetssamordnare, Kårhusservice samt
erforderligt antal övriga ledamöter.

3.1.

Datorsystemgruppen (DSG)

Datorsystemgruppen, DSG, ser till att Teknologkårens datorer, servrar, datorkonton och
dess tillbehör fungerar på ett tillfredsställande sätt. Datorsystemgruppen leds av
Datoransvarig.
3.1.1. Datoransvarig

Datoransvarig svarar för att Teknologkårens datorer, servrar, datorkonton, maillistor och
mailalias fungerar på ett tillfredställande sätt. Datoransvarig svarar för att Teknologkårens
datorer och servrar regelbundet säkerhetskopieras och svarar för att säkerställa rutiner för att
arkivera relevant digitalt material. Datoransvarig svarar för att relevanta uppdateringar och
inköp av datorer och datorutrustning görs.
3.1.2. DSG-are

Bistår Datoransvarig i dennes arbete.

3.2.

Kårhusservice

Kårhusservice ansvariga ansvarar för att ge Teknologkårens hyresgäster god service genom
upprättande av evenemangsrelaterade servicetjänster.
3.2.1. Kårhusservice förvaltare

Kårhusservices förvaltare ansvarar för Kårhusservices inventarier, rutiner, talan för
arbetsvillkor, rättigheter och skyldigheter samt för rekrytering och utbildning av nya
medarbetare inom Kårhusservice. Kårhusservices förvaltare ska även bistå Pedellen med att
hålla koll på utrymningslokaler och inventarier och det allmänna tillståndet hos
Kårhusservice.
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3.2.2. Kårhusservice ansvariga (PPA)

Kårhusservice ansvariga ansvarar för att ge Teknologkårens hyresgäster god service genom
upprättande av evenemangsrelaterade servicetjänster. Dessutom ansvarar Kårhusservice för
ljud- och ljusteknik samt säkerheten i huset vid uthyrning.
3.2.3. Kårhuservice (PP)

Kårhusservice bistår Kårhusservice ansvariga i dess arbete.
3.2.4. Superintendenter

Superintendent värnar om Lophtet och ser i samråd med pedellen till att nödvändig skötsel
och underhåll utförs. Det åligger superintendent att ansvara för att Lophtet synas efter
uthyrningar.
3.2.5. DJs

DJs sköter musikverksamheten vid Teknologkårens arrangemang samt vid uthyrningar.

3.3.

Övriga funktionärer

3.3.1. Rullechef

Rullechef svarar för skötsel och underhåll av Teknologkårens fordon. Det åligger Rullechef
att tillse att Rulles loggbok uppdateras.
3.3.2. Teknikchef

Teknikchef skall bistå Pedellen med expertis inom Teknologkårens ljud- och ljusteknik samt
bidra med långsiktighet och kontinuitet vid teknikinvesteringar. Teknikchefen ansvarar i
samråd med Pedellen för vård och underhåll av Teknologkårens ljud- och ljusteknik.
3.3.3. Inköpsansvarig

Inköpsansvarig skall tillsammans med Pedellen ansvara för Husutskottets inköp av
förbrukningsvaror och inventarier samt bidra med långsiktighet och kontinuitet vid större
lokalrelaterade investeringar och upprustningar.
3.3.4. Kårhusgeneral

Det åligger Kårhusgeneralen att framföra Teknologkårens åsikter i de arbetsgrupper,
beslutsorgan och möten som rör Kårhusets ombyggnad. Denne skall också vid frågor om
avtal ta hjälp av Kårordförande och Generalsekreteraren, samt regelbundet återrapportera
arbetets fortskridande till Styrelse och eventuellt Fullmäktige.
3.3.5. HUT-are (Ledamöter)

I övrigt kan erforderligt antal ledamöter väljas in i utskottet.
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Äskande, tillbehör datorer & surfplattor
Kårhuset Lund, 2016-11-08
Tim Djärf, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor

Äskande, tillbehör datorer & surfplattor
Bakgrund
Jag köpte in 4 surfplattor och 2 datorer. Dessa är fina i dagsläget och så vill jag att det förblir.
Vi äger även en Lenovo think pad som vore lämpligt att även den hålla i gott skick.
Därför föreslår jag att man köper in lite fodral och skal till ovan nämnda saker.
Jag surfade runt lite och hittade ett par förslag på skal för surfplattorna:
https://fyndiq.se/product/3218548-smart-coverstall-ipad-air/
https://fyndiq.se/product/3217207-skyddsvaska-roterbart-stall-360-till/
https://fyndiq.se/product/3417851-deltaco-fodral-med-inbyggt-tangentbor/
Jag surfade runt lite mer och hittade ett par förslag för de nya datorerna:
https://fyndiq.se/product/1556473-laptopfodral-13-tum/
https://fyndiq.se/product/6660856-datorfodral-13-ljusgra/
https://fyndiq.se/elektronik/dator/fodralvaskor/vaskor/?order=price_asc&sf=pv%3ASk%C3%A4rmstorlek+%28tum%29_13--65906#6980460-premium-datorfodral-13-bla-med-gra
https://fyndiq.se/product/6981941-thule-attache-gauntlet-30-13-macbook/
För Lenovo think pad passar följande:
https://fyndiq.se/product/6805704-notebookfodral-i-neoprene-upp-till-14/
http://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/datorvaska/GOLLAG1696/gollaoriginal-14-datorvaska-svart
http://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/datorvaska/GOLLAG1702/gollaoriginal-14-datorvaska-svart

Förslag
Något måste göras relativt snart.
Jag yrkar därför på
att
styrelsen väljer någon kombination av ovanstående förlag för skal till
surfplattor och sedan gör ett utlägg för produkterna och frakt.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (2)

STYRELSEHANDLING
Äskande, tillbehör datorer & surfplattor
Kårhuset Lund, 2016-11-08
Tim Djärf, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor

att
styrelsen väljer någon kombination av ovanstående förlag för tillbehör till de
nya datorerna och sedan gör ett utlägg för produkterna och frakt.
att
styrelsen väljer någon kombination av ovanstående förlag för tillbehör till
Lenovon och sedan gör ett utlägg för produkterna och frakt.

I Presidiets tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 16/17
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Kårhuset Lund, 2016-11-08
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

I våras när man la årets budget sänktes kostnaderna för övriga resor under ARM01 5810 från
1 600 kr till 800 kr och unde 5811 från 800 kr till 400 kr. Motsvarande summor budgeterades
även under ARM10 för övriga resor. Tyvärr har man redan gått över budgeten på de 800 kr
under ARM01 5810 (det syns inte i de ekonomiska rapporterna från oktober eftersom de
sista köpen av resorna betalas på den kortfakturan som kommit nu) vilket innebär att
Näringslivsutskottet inte får göra några fler resor under detta verksamhetsår, t ex för att
besöka företag i Malmö.
Eftersom jag inte själv satt med under vårens budgetprocess har jag upplevt det som svårt att
förklara för Sara varför man sänkt budgeten och vad tanken är att den budgeterade summan
ska räcka till. Jag upplever också att det inte framgått tydligt till Sara hur tanken är att
Näringslivsutskottet ska tänka om kring sina resor i och med den sänkta budgeten.
Jämför man t ex med REF01 framgår det tydligt hur många resor som man vill att vi ska
göra och vi tycker att något liknande för ARM01 vore önskvärt eftersom det tydligare
kommunicerar vad vi vill göra.
De resor som Sara har gjort hittills har varit till Accenture i Köpenhamn som betalat över
10 000 kr i marknadsföring redan. Sara har tillsammans med Athena åkt till Malmö för att
träffa ÅF eftersom de inlett ett samarbete där. Senaste resan gjorde Sara till Stockholm på
Traineedagen där hon fått kontaktuppgifter inför trainee week.
Sara vill också påpeka att THS, som oftast bara behöver resa inom Stockholm budgeterar
mer för övriga resor och att det är lättare att bygga relationer och sälja när man träffar
företagen.

Jag yrkar därför på
att

styrelsen tar ställning till hur många övriga resor Näringslivsutskottet ska ha
som mål att göra

I budgetens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

SARA PERSSON

Generalsekreterare 16/17

Näringslivsansvarig 16/17
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Nu är stadgan uppdaterad enligt den grafiska mall vi använder i våra övriga dokument.
Dessutom har jag rättat till de stavfel och andra strukturfel jag hittat. Tillägg är understrukna
och markerade med röd färg, borttaganden är genomstrukna och markerade i röd färg.
Tre stycken beslut kring stadgan ligger uppe för andra läsning snart och dessa är inte införda:




Adjungeringar (FM5+i/2016)
Revisorernas krav (FM5+1/2016)
Försättsbladet med ändringar samt stadfästning av redaktionella ändringar
(FM8/2016)

Detta är ett exempel på hur en stadfästning av redaktionella ändringar kommer att ske efter
att beslutet från FM8 lästs en andra gång.

Jag yrkar därför
att

Fullmäktige stadfäster de redaktionella ändringarna i stadgan enligt bilaga.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Lunds universitets styrelse fastställde de första stadgarna den 16 december 1983.
Teknologkårens Fullmäktige fastställde en större revidering av stadgarna FM4/2016 den 7
april 2016.
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§ 1.1
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTHhädanefter kallad
Teknoglogkåren) är en studentkår för studerande på grund-, avancerad- och
forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola (hädanefter kallad LTH).
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola förkortas i stadgarna till
Teknologkåren.
§ 1.2
Teknologkåren har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna vid högskolan. (Jfr 4 kap 9
§ Högskolelagen 1992:1434). Teknologkåren har som ändamål att främja
medlemmarnas studier och utbildning, de tekniska vetenskapernas studium
samt vad därmed äger sammanhang. Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
§ 1.3
Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan
överklagas hos Lunds universitets styrelse av minst en tiondel alternativt 100
av Teknologkårens medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet
tillkännagavs
§ 1.4
Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan
upphävas av Lunds universitets styrelse. Ett beslut kan bara upphävas om det
uppenbart strider mot Teknologkårens ändamålsparagraf.
§ 1.5
Kårens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1 juli till den 30 juni.
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§ 2.1
Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, stödmedlem och passiv medlem.
§ 2.2
Ordinarie medlem är den som är student vid LTH (tekniska fakulteten vid
Lunds universitet) och som dessutom har betalat sin medlemsavgift till
Teknologkåren.
En ordinarie medlem som inte längre studerar vid LTH övergår till att bli
passiv medlem.
För att räknas som student vid LTH måste personen uppfylla något av
följande:
a)

b)
c)
d)

vara registrerad på utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller
forskarnivå inom LTH samt övrig utbildning på grundnivå,
avancerad nivå eller forskarnivå som kvalitetssäkras av LTH.
ha registrerat studieuppehåll i maximalt fyra terminer tillbaka på
något av LTHs program.
under aktuell termin blivit nyantagen som doktorand vid något av
LTHs forskarutbildningsämnen.
under aktuell eller föregående termin haft aktivitet som doktorand
vid något av LTH:s forskarutbildningssämnen.

De som gjort avbrott i sina studier ingår inte i ovanstående fall. Godtagbara
former av registreringar är förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering
och omregistrering.
§ 2.3
Fullmäktige kan utse hedersmedlem om 9/10 av samtliga avgivna röster röstar
för förslaget. Förslag till val av hedersmedlem kan läggas fram av minst 30
medlemmar, Kårstyrelsen, De Äldres Råd eller Inspektor.
Hedersmedlem är ett gemensamt begrepp för Hedersledamot och
HedersTruls/HedersTrula.
En Hedersledamot är en person som har främjat Teknologkårens verksamhet
i särskilt hög grad.
En HedersTruls/HedersTrula är en person som främjat Teknologkårens eller
LTHs verksamheter i hög grad alternativt tillfört södra Sverige teknologi som
har främjat den tekniska utvecklingen inom regionen i hög grad.
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§ 2.4
Alla har rätt att ansöka till stödmedlem. Ansökan om att bli stödmedlem ska
göras skriftligen till Kårstyrelsen.
§ 2.5
Samtliga medlemmar är skyldiga att ta hänsyn till Teknologkårens
styrdokument. Ordinarie medlem ska också ta hänsyn till sin Sektions stadgar
och reglemente.
Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.
§ 2.6
Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att
att

kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att
att
att

närvara vid Kårstyrelsens möten,
delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna omröstningar
med en röst, samt
kandidera i Teknologkårens allmänna val

§ 2.7
Teknologkåren har rätt att sälja medlemmens adress ur Teknologkårens
medlemsregister om inte medlemmen har meddelat Teknologkåren något
annat.
§ 2.8
En medlem kan gå ur Teknologkåren genom att skriftligen meddela
Kårstyrelsen.
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§ 3.1
Reglementet är ett tillägg till stadgan. I reglementet finns specifika direktiv för
hur Teknologkårens verksamhet ska organiseras och genomföras. Om
stadgan och reglementet ger motstridiga tolkningar är stadgans tolkning den
giltiga.
§ 3.2
Förslag om ändring av stadgan ska lämnas in skriftligen till Talmanspresidiet
senast tolv läsdagar före Fullmäktiges sammanträde. Vid detta sammanträde
ska även Kårstyrelsens yttrande i ärendet finnas.
För ändring av stadgan krävs:
a)
b)

likalydande beslut av Fullmäktige vid två sammanträden med
högst tretton månader, och val eller nyval, emellan, eller
likalydande beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige vid
två sammanträden samma mandatperiod men med minst en
månad emellan.

Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion.
För ändring av reglementet krävs:
c)
d)

likalydande beslut av Fullmäktige vid två på varandra följande
sammanträden med minst en månad emellan, eller
beslut av Fullmäktige med kvalificerad majoritet vid ett
sammanträde.

Beslutet ska tas upp till en andra läsning snarast möjligt i enlighet med punkt a
- c ovan.
Förslag om ändring av åsiktsdokument behandlas som en vanlig motion.:
För ändring av åsiktsdokument krävs:
e)

beslut av Fullmäktige med enkel majoritet vid ett sammanträde.

§ 3.3
Vid tolkning av stadgarna gäller Kårordförandes tolkning tills Fullmäktige
beslutat annorlunda. Kårordförandes tolkningar ska protokollföras och
rapporteras till Fullmäktige.
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§ 4.1
Den här paragrafen har tagits bort.
§ 4.2
Teknologkåren kan inte upplösas förrän Fullmäktige har ändrat den här
paragrafen.
§ 4.3
Vid upplösning av Teknologkåren tillfaller tillgångarna Inspektorn som ska
förvalta dessa under minst fem år. Därefter får Inspektorn använda
tillgångarna till förmån för studenterna vid LTH. Ifall en ny
studentsammanslutning bildas inom dessa fem år så får Inspektorn överväga
om tillgångarna ska överlåtas till den nya organisationen.
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§ 5.1
Fullmäktige är Kårens högsta beslutande myndighet.
§ 5.2
Fullmäktiges mandatperiod löper från den 1 januari till den 31 december.
§ 5.3
Fullmäktige utgörs av 27 ledamöter.
§ 5.4
Fullmäktigeledamot är skyldig:
att
att

under sin mandattid vara medlem i Teknologkåren, samt
i övrigt verka för medlemmarnas bästa.

§ 5.5
Vid Fullmäktiges sammanträden är följande ständigt adjungerade med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Talman,
Fullmäktiges sekreterare,
Revisorerna,
Revisorssuppleanterna,
Presidieledamöterna,
Kårstyrelseledamöterna,
KFS ABs styrelseordförande,
Sektionsordförandena,
de av Fullmäktige utsedda redaktörerna,
Teknologkårens representanter i Sveriges Förenade Studentkårers
Fullmäktige,
Intresseföreningarnas ordförande,
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande.
Suppleanter till Fullmäktige.
Inspektor
Proinspektor

§ 5.6
Fullmäktige har rätt att fatta beslut när summan av antalet närvarande
ledamöter överstiger hälften av antalet platser.
§ 5.7
Talmanspresidiet utgörs av Talmannen och Fullmäktiges sekreterare.
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§ 5.8
Fullmäktiges förhandlingar leds av Talmannen. Saknas talman utses
mötesordförande av fullmäktige.
§ 5.9
Fullmäktige sammanträder minst en gång per kvartal inklusive vårfullmäktige
som hålls i april eller maj månad och höstfullmäktige som hålls senast i
december månad.
Utöver ovan nämnda sammanträden ska ett valfullmäktige hållas senast i mars
månad.
§ 5.10
Både Kårstyrelsen och Fullmäktige kan besluta när Fullmäktige ska
sammanträda. Dock får Fullmäktige inte kallas till sammanträde under
tentamensperioder eller lov.
§ 5.11
Fullmäktige ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
b)
c)
d)

Inspektor begär det, eller om
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
1/3 av Fullmäktiges ledamöter skriftligen begär det, eller om
50 medlemmar skriftligen begär det.

Mötet ska i så fall hållas inom 10 läsdagar efter Talmanspresidiet har fått
begäran.
§ 5.12
Talmanspresidiet ansvarar för att förbereda Fullmäktiges sammanträden.
§ 5.13
Talmannen kallar till Fullmäktiges sammanträde.
Kallelsen till Fullmäktiges sammanträde ska skickas till samtliga Fullmäktiges
ledamöter och de ständigt adjungerade. Kallelsen ska även publiceras på
Teknologkårens hemsida.
Kallelsen ska skickas och publiceras senast tretton läsdagar före
sammanträdet. Vid extra sammanträden ska kallelsen skickas och publiceras
senast fem läsdagar före sammanträdet.
§ 5.14
För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Fullmäktiges sammanträden ska
det ha inkommit till Talmanspresidiet senast tolv läsdagar före sammanträdet.
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§ 5.15
Föredragningslista för Fullmäktiges sammanträde ska publiceras på
Teknologkårens hemsida och skickas till Fullmäktiges ledamöter samt de
ständigt adjungerade. Föredragsningslistan ska publiceras och skickas senast
sju dagar, varav minst fyra läsdagar, före sammanträdet.
§ 5.16
De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast sju
dagar varav minst fyra läsdagar före sammanträdet.
§ 5.17
Vid Fullmäktiges sammanträde ska det föras protokoll. Protokollen ska
innehålla anteckningar om
a)
b)
c)
d)
e)

vad alla ärenden handlar om,
alla ställda yrkanden som inte blivit återtagna,
beslut,
protokollsanteckningar och reservationer, samt
en förteckning över de som närvarat

Fullmäktigeprotokoll justeras av talmannen samt två fullmäktigeledamöter,
som väljs av Fullmäktige för varje sammanträde.
§ 5.18
Vid valfullmäktige ska bara val av funktionärer förekomma. Inga andra
ärenden får förekomma.
§ 5.19
Vid höstfullmäktige ska följande ärenden förekomma:
a)
b)

c)
d)

val av funktionärer,
godkännande av verksamhetsberättelse för det föregående
verksamhetsåret för:
1)
Kårstyrelsen och de verkställande organ som svarar
gentemot Kårstyrelsen, samt
2)
de av Fullmäktige inrättade redaktionella organen,
godkännande av revisionsberättelsen för det föregående
verksamhetsåret, samt
fråga om ansvarsfrihet för:
1)
Kårstyrelsen, samt
2)
de av Fullmäktige utsedda redaktörerna.

§ 5.20
Fullmäktige kan delegera till organ eller enskilda funktionärer inom
Teknologkåren att ta beslut i frågor för Fullmäktiges räkning. Beslut som tas
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inom ramen för delegation ska protokollföras och stadfästas av Fullmäktige.
Valärenden som står direkt under Fullmäktiges ansvar får inte delegeras.
§ 5.21
Fullmäktige kan upphäva ett beslut som är taget av en Sektion om
a)
b)

Lunds universitets styrelse anser att sektionsbeslutet uppenbart
strider mot Teknologkårens ändamålsparagraf, eller om
Fullmäktige anser att sektionsbeslutet uppenbart strider mot
Teknologkårens ändamålsparagraf eller Sektionens
ändamålsparagraf.

§ 5.22
Fullmäktige kan, med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar, upplösa sig
och besluta om nyval. Om så sker ska valet genomföras senast 21 läsdagar
efter att Fullmäktige har fattat beslutet.
§ 5.23
Fullmäktige kan med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar, besluta om
allmän omröstning i sakfråga. Om så sker skall omröstningen genomföras
senast 21 läsdagar efter beslutet.
§ 5.24
Protokollen från Fullmäktiges sammanträden ska läggas upp på
Teknologkårens hemsida efter att de har justerats. Talmanspresidiet ansvarar
för att lägga upp protokollen på hemsidan.
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§ 6.1
Valnämndens uppgift är att utlysa, organisera och genomföra allmänna
omröstningar och val till Fullmäktige. Valnämnden ansvarar för att
medlemmarna skall ges god information om kandidaters åsikter.
Valnämnden svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt
valnämnden. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för valnämndens
uppgifter.
§ 6.2
Valnämnden har endast rätt att fatta beslut i frågor som rör allmänna
omröstningar eller val till Fullmäktige.
§ 6.3
Valnämnden består av Valnämndens ordförande, Inspektor, Talmannen, en
ledamot från varje Sektion utsedd av respektive Sektion samt erforderligt antal
övriga ledamöter. Nämnden utser inom sig en sekreterare.
Kårordförande, Informationsansvarig och revisorerna är ständigt adjungerade
med yttrande- och yrkanderätt i valnämnden.
§ 6.4
Valnämndens mandatperiod är från den 1 januari till den 31 december.

§ 6.5
Ingen av ledamöterna får vara ledamot av Kårstyrelsen. Valnämndens
sammansättning ska meddelas till Kårstyrelsen senast den 30 november året
innan respektive mandatperiod.
§ 6.6
Valnämndens ordförande kallar till Valnämndens sammanträden.
§ 6.7
Valnämnden har rätt att fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Valnämnden har dock rätt att delegera beslut gällande
a)
b)

fastställande av giltigheten för ett fyllnadsval, samt
räkning av röster i samma fyllnadsval

till Valnämndens ordförande och Inspektor som måste ta gemensamt beslut i
frågorna.
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§ 6.8
Valnämnden ansvarar för informationen om val till Fullmäktige.
§ 6.9
Om ledamöter i Valnämnden själva ställer upp i Fullmäktigevalet ska dessa
ledamöter hitta rösträkningsersättare för rösträkningstillfället.
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§ 7.1
Kårstyrelsen ansvarar för att leda Teknologkåren.
§ 7.2
Kårstyrelsen är Teknologkårens högsta verkställande organ med undantag för
de ärenden som står under de av Fullmäktige utsedda redaktörerna eller
Valnämnden.
I ärenden som inte kan vänta, och som i dessa stadgar inte har getts till ett
annant organ, utövar Kårstyrelsen Fullmäktiges befogenheter. Sådana beslut
ska protokollföras och stadfästas av Fullmäktige.
§ 7.3
Kårstyrelsen består av Kårordföranden, Kårstyrelsens ordförande samt sex
övriga ledamöter.
§ 7.4
Vid Kårstyrelsen sammanträdanden är följande ständigt adjungerade med
yttrande- och yrkanderätt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Inspektor,
Proinspektor,
Presidieledamöterna,
Ordförande för verkställande organ under styrelsen,
Revisorerna, samt
Revisorssuppleanterna

§ 7.5
Kårstyrelsen har rätt att fatta beslut då fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 7.6
Kårstyrelsens förhandlingar leds av Kårstyrelsens ordförande.
§ 7.7
Kårstyrelsen sammanträder minst tre gånger per halvår. Kårstyrelsen beslutar
själv när Kårstyrelsen ska sammanträda.
§ 7.8
Kårstyrelsen ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
b)
c)

Inspektor begär det, eller om
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
någon ledamot begär det.
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Mötet ska i så fall hållas inom tio läsdagar eller arton dagar efter Kårstyrelsens
ordförande har fått begäran.
§ 7.9
Kårstyrelsens ordförande kallar till Kårstyrelsens sammanträde.
Kallelse ska skickas till ledamöterna och de ständigt adjungerade, senast sju
läsdagar eller fjorton dagar före sammanträdet.
§ 7.10
För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Kårstyrelsens sammanträden
ska det ha inkommit till Kårstyrelsens ordförande senast fyra läsdagar eller
tolv dagar före sammanträdet.
§ 7.11
Föredragningslista ska läggas upp på Teknologkårens hemsida och skickas till
Kårstyrelsens ledamöter samt de ständigt adjungerade senast tre läsdagar eller
tio dagar före sammanträdet.
§ 7.12
De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast tre
läsdagar eller tio dagar före sammanträdet.
§ 7.13
Kårstyrelsen är ansvarig inför Fullmäktige för sin verksamhet.
§ 7.14
Vid Kårstyrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska
innehålla anteckningar om
a)
b)
c)

beslut,
reservationer, samt
en förteckning över de som närvarat.

Kårstyrelseprotokoll justeras av Kårstyrelsens ordförande samt en
styrelseledamot, som väljs av styrelsen för varje sammanträde.
§ 7.15
Protokollen från Kårstyrelsens sammanträden ska läggas upp på
Teknologkårens hemsida efter att de har justerats. Kårstyrelsens ordförande
ansvarar för att lägga upp protokollen på hemsidan.
§ 7.16
Kårstyrelsen ansvarar för att Teknologkårens redovisning sköts i enlighet med
myndigheters krav och god redovisningssed.
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§ 7.17
Teknologkårens firma tecknas av Kårstyrelsen eller Kårordförande och
Generalsekreterare i förening.
§ 7.18
Kårstyrelsen ansvarar för attestering. Kårstyrelsen kan besluta att ge
funktionär attesträtt för en del av Teknologkårens verksamhet.
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§ 8.1
Teknologkårens revisorer har till uppgift att granska räkenskaper och
förvaltning för Teknologkåren.
§ 8.2
Det ska finnas tre revisorer; en av svensk handelskammare auktoriserad
revisor samt två övriga revisorer och deras suppleanter.
Revisorerna och deras suppleanter väljs av Fullmäktige. Auktoriserad revisor
nomineras i samråd med avgående revisorer. Vid icke auktoriserad revisors
frånfälle så ersätts denne av en revisorssuppleant i den ordning suppleanterna
har blivit valda.
§ 8.3
Revisorerna får inte ha andra uppdrag inom Teknologkåren.
Revisorerna och Revisorssuppleanterna ska vara myndiga.
§ 8.4
De av Fullmäktige valda revisorerna är skyldiga:
att
att
att

fortlöpande granska Teknologkårens förvaltning och
verksamheter,
till Fullmäktige och Kårstyrelsen lämna in förslag till erforderliga
ändringar av gällande styrdokument och avtal, samt
senast två veckor innan höstfullmäktige nästkommande år lämna
in en revisionsberättelse till Fullmäktige.

§ 8.5
Revisorerna har rätt:
att
att
att
att

när de vill ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar,
begära och få upplysningar rörande verksamhet och förvaltning,
övervara samtliga Teknologkårens organs sammanträden, förutom
Valberedningens, med yttrande- och yrkanderätt, samt
när de anser det nödvändigt kalla in Teknologkårens organ.
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§ 9.1
Inspektor och Proinspektor har till uppgift att stödja Teknologkårens
verksamhet genom sin kunskap och ska ägna uppmärksamhet åt och stödja
Teknologkårens verksamhet samt vad därmed äger sammanhang.
§ 9.2
Inspektor och Proinspektor väljs av Fullmäktige för en tid av två kalenderår.
Inspektor väljs bland LTHs lärare och kan bara omväljas en gång.
Proinspektor väljs från näringslivet och kan bara omväljas en gång.
§ 9.3
Vid Inspektors eller Proinspektors frånfälle väljs ersättare för återstoden av
mandattiden.
§ 9.4
Inspektor och Proinspektor är skyldiga att hålla sig informerade om
Teknologkårens verksamheter.
Utöver detta är Inspektor skyldig:
att
att

övervaka valprocedurerna vid val till Fullmäktige, samt
förvalta Teknologkårens tillgångar på stadgat sätt vid upplösning
av Teknologkåren.

§ 9.5
Inspektor och Proinspektor har rätt:
att
att
att
att

närvara vid samtliga Teknologkårens organs sammanträden med
yttrande- och yrkanderätt,
få samtliga handlingar rörande Fullmäktiges, Kårstyrelsens och
övriga sammanräden inom Teknologkåren,
ta del av Teknologkårens protokoll och övriga handlingar samt att
i övrigt bli informerad om Teknologkårens verksamhet, samt
få de publikationer som är utgivna av Teknologkåren.
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§ 10.1
Sektionerna är verkställande organ inom Teknologkåren. Teknologkårens
medlemmar är fördelade på elva Sektioner:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

F-sektionen inom TLTH, F-sektionen,
E-sektionen inom TLTH, E-sektionen,
Sektionen för Maskinteknik inom TLTH, M-sektionen,
Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen,
Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom TLTH, Asektionen,
Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH, K-sektionen,
Datatekniksektionen inom TLTH, D-sektionen,
Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen,
Ingenjörssektionen inom TLTH, ING-sektionen,
Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen, samt
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen.

§ 10.2
Sektion har som ändamål att verka för sammanhållning mellan sina
medlemmar, att främja deras studier, och att tillvarata deras gemensamma
intressen samt vad därmed äger sammanhang.
§ 10.3
Sektion får fatta beslut om:
a)
b)

frågor som rör den egna verksamheten, samt
frågor som endast rör de egna medlemmarna.

Frågor som berör Teknologkåren som helhet ska överlämnas till Kårstyrelsen.
I frågor som berör flera Sektioner ska dessa Sektioner samverka innan beslut
fattas.
§ 10.4
Sektions verksamhet bedrivs genom:
a)
b)
c)
d)
e)

Sektionsmötet,
Sektionsstyrelsen,
Sektionsstudierådet
funktionärer, samt
övriga organ som respektive Sektion anser lämpliga att inrätta.
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§ 10.5
Sektionsmötet är Sektionens högsta beslutande organ där samtliga av
Sektionens medlemmar har rösträtt.
§ 10.6
Sektionerna ska under verksamhetsåret hållas minst två Sektionsmöten; ett
under våren samt ett under hösten. Undantaget är Dokt-sektionen där det
under verksamhetsåret ska hållas minst ett sammanträde.
§ 10.7
Mötet ska utlysas tydligt och tillgängligt för alla Sektionens medlemmar minst
sju läsdagar före sammanträdet. Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för
behörig utlysning av mötet. I så fall gäller sektionsstadgarna. Om mötet inte
utlysts på ett behörigt sätt får det inte fatta beslut.
§ 10.8
Sektionsmötet får fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade är större
än än femton.
Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för beslutsförhet. I så fall gäller
sektionsstadgarna.
§ 10.9
Sektionsstyrelsen är Sektionens högst verkställande organ i frågor som inte är
ålagda Sektionsstudieråden. Sektionsstadgarna får stadga att Sektionsstyrelsen
är högsta verkställande organ i alla frågor. I så fall gäller sektionsstadgarna.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive
Sektions stadgar.
§ 10.10
Sektionsstudierådet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas
intressen i frågor som berör studier och utbildning samt vad därmed äger
sammanhang. Frågor inom detta område ska handläggas av
Sektionsstudierådet.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive
Sektions stadgar.
§ 10.11
Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive
Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion,
utom rent utbildningsspecifika sådana.
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§ 10.12
Sektions verksamhetsår är kalenderår, om inte annat anges i
sektionsstadgarna.
§ 10.13
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.
§ 10.14
Sektions firma tecknas enligt respektive Sektions stadgar.
§ 10.15
Sektion ansvarar inför Fullmäktige för sin verksamhet.
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§ 11.1
Vid röstning får inte fullmakt användas. Vid sammanträde med
Teknologkårens olika organ har varje röstberättigad en röst. Röstberättigade
är närvarande ledamöter och närvarande suppleanter som är där i frånvarande
ledamots ställe.
Röstberättigad måste vara närvarande när röstlängden justeras. Röstlängden
justeras i samband med omröstning samt då någon röstberättigad begär det.
Beslut om att anse röstlängden justerad tas efter upprop av de röstberättigade.
§ 11.2
Utöver röstberättigad får ständigt, eller för vissa frågor, tillfälligt adjungerade
närvara med yttrande- och yrkanderätt.
§ 11.3
Teknologkårens organ kan besluta att förhandlingar ska föras bakom lyckta
dörrar, vilket innebär att inga utöver mötets röstberättigade och för ärendet
särskilt adjungerade får närvara vid ärendets behandling.
§ 11.4
Vid sammanträde med Fullmäktige och Kårstyrelsen får endast de ärenden
som angetts på föredragningslistan tas upp för beslut eller sådant som har en
nära anknytning till ett ärende på föredragningslistan.
Föredragningslista får endast ändras under sammanträdet om alla
röstberättigade är eniga om det. I övriga frågor får det endast förekomma
diskussion och beslut om rekommendationer.
§ 11.5
Den som vill ställa ett misstroendevotum mot en av Fullmäktige vald person
ska lämna in det skriftligen till Talmanspresidiet inom ordinarie tidsfrist för
möteshandlingar. Kårstyrelsen ska ges tillfälle att ge ett yttrande över
misstroendevotumet till sammanträdet. Om Fullmäktige bifaller yrkandet om
misstroende entledigas personen från sitt uppdrag.
§ 11.6
Den som önskar en överläggning av en åtgärd eller en försummelse som en
funktionär eller annan som har uppdrag på Teknologkåren har gjort och som
vill ha en förklaring av detta kan göra en interpellation.
Interpellationen ska delges Talmanspresidiet och den som interpellationen är
riktad till senast fem läsdagar innan sammanträdet. Svaret på interpellationen
ska ges vid sammanträdet. Det kan vara skriftligt om den interpellerade så
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önskar. Den som på grund av interpellationssvaret vill yrka på uttalande eller
åtgärd kan i vanlig ordning väcka förslag.
§ 11.7
Om mötesordförande finner att någon talare, efter tillsägelse, fortfarande
missbrukar sin yttranderätt så får mötesordförande ta ifrån talaren ordet. Om
det uppstår oordning som mötesordförande inte anser att denne kan avstyra
så får mötesordförande ajournera mötet.
§ 11.8
Ett yrkande som inte berör sakfrågan i ärendet utan endast sammanträdesoch beslutsordning tas upp för beslut direkt och avbryter överläggningarna
om sakfrågan. Sådana yrkanden är yrkande på ajournering av sammanträde,
yrkande på bordläggning, remiss eller återremiss av ärende, yrkande om
voteringsordning eller annan ordningsfråga.
§ 11.9
Om det beslutas att sätta streck så ska ställda yrkanden läsas upp och därefter
ska den som vill ställa ytterligare yrkanden ges tid att göra det. Efter att
yrkandelängden har justeras så får inte fler yrkanden ställas och ställda
yrkanden får bara tas tillbaka om alla röstberättigade är eniga om det.
Efter att yrkandelängden har justerats ska de som så önskar anmäla sig till
talarlistan och därefter justeras den. Varje talare får endast vara med på
talarlistan en gång. Replik men inte kontrareplik får godkännas trots att streck
satts. Görs det val med två omröstningar ska mötesordförande förklara ordet
fritt före den andra omröstningen.
§ 11.10
Beslut fattas genom acklamation om inte votering har begärts. Vid personval
då det finns fler kandidater till samma post fattas beslutet alltid genom
votering.
Då beslut ska fattas med acklamation ska mötesordförande lyfta vart och ett
av de liggande förslagen i den ordning hen finner lämpligt. När
mötesordförande har gått igenom förslagen ska denne förklara att ett av
förslagen är besvarat med ja. Om så önskas, kan votering begäras innan
ordföranden låter klubban falla.
§ 11.11
Vid votering genomförs rösträkning, och röstsiffrorna antecknas i protokollet.
Vid personval antecknas endast röstsiffrorna i protokollet om det begärs.
Votering ska vara sluten vid personval. I alla andra fall ska det vara öppen
votering.
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Sluten votering sker genom upprop enligt röstlängden och med röstsedlar.
Öppen votering sker med handuppräckning. Om det begärs ska det vid
öppen votering föras röstprotokoll över hur var och en har röstat. Votering
med röstprotokoll sker med upprop enligt röstlängden och den uppropade
meddelar då sin åsikt i omröstningen. Röstprotokoll antecknas i protokollet.
§ 11.12
Vid votering ska avslag vara huvudförslag i slutvotering. Mot detta ska ställas
ett huvudyrkande som utses genom beslut före slutvotering.
Vid kontrapropositionsvoteringen lägger mötesordföranden förslag på de
yrkanden som är motstridiga. Det yrkande som mötesordföranden ansett fått
majoritetens stöd blir huvudyrkandet. Om votering begärs ska sedan en
kontraproposition röstas fram bland de övriga förslagen som sedan ställs mot
huvudyrkandet.
Tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden behandlas innan andra yrkanden.
§ 11.13
Beslut fattas, om inte annat har stadgats, med enkel majoritet bland de
röstande. Det innebär att det förslag som får flest röster vinner omröstningen.
Om rösterna är lika fördelade har mötesordförande utslagsrösten. Detta gäller
däremot inte i Fullmäktige eller i personfrågor där lotten istället avgör.
Ogiltiga röstsedlar ses som inte avgivna.
Där dessa stadgar kräver kvalificerad majoritet menas, om inte annat stadgas,
att förslaget ska ha fått minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
§ 11.14
Vid personval med sluten votering är den person vald som har fått flest
röster, om dennes namn finns på minst hälften av de avgivna röstsedlarna.
Om inte tillräckligt många som ska väljas har fått hälften av de avgivna
rösterna så genomförs en andra valomgång mellan de som fått de högsta
rösttalen utan att bli valda. I den andra valomgången ingår upp till dubbelt så
många kandidater som det återstår att välja. Vid denna omröstning är den
person som fått flest röster vald.
Om antalet föreslagna personer inte överstiger antalet lediga platser görs det
endast en omröstning där platserna tillsätts med enkel majoritet. Om endast
två personer är föreslagna för ett uppdrag görs endast en omröstning där den
som fått flest röster är vald. Om rösterna vid en omröstning är lika fördelade
avgör lotten.
§ 11.15
Om en röstsedel har färre personer än vad som ska väljas ska den inte
kasseras. Om en röstsedel har fler personer än vad som ska väljas betraktas
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röstsedeln som ogiltig. Har röstsedeln namn som inte tydligt anger vem som
menas betraktas detta namn som obefintligt. Om röstsedeln har ett namn på
en person som inte är nominerad ses detta namn som obefintligt.
§ 11.16
Ingen får delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd som denne är ansvarig för,
eller i beslut där denne kan ha personligt ekonomiskt intresse.
§ 11.17
En röstberättigad som inte instämt i beslut där denne varit närvarande har rätt
att få detta antecknat om denne anmäler detta vid sammanträdet. Den som
inte varit närvarandet vid fattandet av ett visst beslut har rätt att reservera sig
till protokollet senast vid nästa sammanträde.
Ledamot eller röstberättigad suppleant har inget ansvar för beslut som denne
reserverat sig emot.
Reservationen kan anmälas utan motivering eller kan ges med motivering där
reservanten anger vad denne reserverat sig emot och, i förekommande fall,
vad denne reserverat sig till förmån för.
§ 11.18
Vid beslut om ajournering görs ett avbrott i förhandlingarna. Beslut om
ajournering innehåller beslut om tidpunkt för när förhandlingarna ska
återupptas.
§ 11.19
Vid beslut om remiss överlämnas ärendet till någon för ytterligare beredning.
Återremiss innebär att ärendet överlämnas till det organ som berett ärendet
för ytterligare beredning.
Remitterad fråga ska om inte annat beslutas tas upp på föredragningslistan till
nästa sammanträde.
§ 11.20
Sakyrkande är yrkande som berör ärendet i sak. Sakyrkande kan innebära att
man stöder det ursprungliga yrkandet eller avslag på det samma. Utöver det
kan ett nytt yrkande lämnas vilket innebär att ett förslag som är motstridigt
det ursprungliga yrkandet stöds. Det kan också lämnas ett tilläggsyrkande
vilket innebär ett förslag på tillägg till tidigare yrkande. Slutligen kan det också
lämnas ändringsyrkande vilket innebär förslag på en ändring av tidigare
yrkande.
Yrkandelängden justeras innan beslut fattas.
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§ 11.21
Beslut kan fattas som per capsulam-beslut. Per capsulam-beslut innebär att ett
färdigt protokoll med önskat beslut ges till alla ledamöter för underskrift samt
de ständigt adjungerade för kännedom. Med protokollet följer ett meddelande
om hur och när ledamot senast kan motsätta sig beslutet. Om någon i enlighet
med detta motsätter sig beslutet anses det inte vara fattat.
§ 11.22
Den som vid sammanträdet gör en anmälan om protokollsanteckning har rätt
att få yttrandet nerskrivet i protokollet. Protokollsanteckning ska vara skriftlig
och inlämnas inom 24 timmar.
§ 11.23
Protokoll ska färdigställas och justeras inom två veckor från respektive
sammanträde.
Protokoll signeras av mötessekreteraren som inte får vara justeringsperson.
Protokoll justeras av sammanträdets ordförande.
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§ 12.1
Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna, slutna, direkta val i en gemensam
valkrets.
§ 12.2
Rösträtt har varje medlem som vid dagen för upprättande av röstlängden
uppfyller kravet för ordinarie medlem. Varje medlem har en röst. Röstning
genom fullmakt är inte tillåten.
Välnämndens ordförande ska senast en månad före valet hålls fastställa datum
för upprättande av röstlängd via ett protokollfört meddelande. Alternativt om
det är mindre än 31 dagar till valet ska detsamma göras senast två dagar efter
Kårstyrelsens beslut om valperiod.
§ 12.3
Valbar i val till Fullmäktige är varje medlem som.
a)
b)

vid dagen före upprättande av röstlängd kan visa giltig legitimation
samt uppfyller kravet för ordinarie medlem, samt
förklarat sig villig att ställa upp i valet till Fullmäktige.

§ 12.4
Val av Fullmäktigeledamot förbereds av Valnämnden. Fri kandidatnominering
får ske fram till en vecka före första valdag då sådan nominering skriftligen
ska delges Valnämnden. Namnen på samtliga enligt ovan anmälda och valbara
kandidater offentliggörs av Valnämnden under sista nomineringsdagen.
§ 12.5
Vallokal, eller motsvarande, ska minst hållas öppen under rasterna mellan 9.00
och 16.15, under två på varandra följande läsdagar.
Fullmäktige får ge ytterligare anvisningar om röstning.
§ 12.6
Endast Valnämndens utgivna röstsedlar får användas.
Samtliga av Valnämndens utgivna röstsedlar som har inkommit i tid och
godkända kandidaturer ska upptas. På röstsedeln ska endast kandidaternas
namn, Sektion och inskrivningsår anges samt övrig erforderlig information
som till exempel Valnämndens tilldelade kandidatbeteckningar. En röstsedel
ska, i möjligaste mån, ha en individuellt slumpmässig ordning på kandidaterna.
Kandidaterna på röstsedeln ska rangordnas av den röstande.
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Om rangordning inte har gjorts ska röstsedeln vid rösträkningen upptas som
en blank röst. Om flera kandidater i rangordning har getts samma prioritet av
den röstande ska rösten förklaras som ogiltig.
§ 12.7
Rösträkningen sker i två omgångar. Först väljs garantimandaten och därefter
sker valet av de resterande ledamöterna.
Varje Sektion har ett garantimandat. Dessa tillsätts först i de fall Sektionen har
minst en kandidat. Om det inte finns en kandidat från Sektionen så tillsätts
mandatet i det allmänna valet. Valet av en ledamot sker genom att man räknar
endast de röster som har lagts på kandidater från en Sektion, enligt samma
system som nedan. De som är valda till ett garantimandat tas inte hänsyn till
under resterande del av valförfarandet.
Rösträkningen genomförs i iterationer. Rösträkningssystemet baseras på
Single Transferable Vote enligt Wrightsystemet. En iteration sker i följande
steg:
Definitioner:
a)

b)
c)

d)

Räkna ut antalet röster som behövs för att bli vald. Detta sker
genom kvoten ((antalet avgivna röster / (antalet mandat +1)) +1).
Kandidat anses vald om den fått lika med eller mer röster än
kvoten.
Kontrollera ifall alla platser blir tillsatta genom att addera ihop
antalet förstahandsröster.
Ifall alla platser inte blir tillsatta och en kandidat får fler
förstahandsröster än vad som krävs för att bli vald så fördelas de
överskjutande rösterna jämnt till respektive valsedels nästa
kandidat. Detta steg upprepas så länge någon kandidat har fler
röster än vad som krävs för att bli vald.
Ifall alla platser fortfarande inte blir fyllda stryks den kandidat med
minst antal röster och nästa iteration påbörjas. Undantaget ifall
antalet återstående kandidater uppgår till antalet platser, i så fall
avslutas iterationen och de återstående kandidaterna blir valda.

§ 12.8
Av de kandidater som inte blir valda ska de tio sist strukna bli rangordnade
suppleanter.
§ 12.9
Vid lika röstetal för två eller flera kandidater avgör lotten deras inbördes
ordning.
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§ 12.10
Avsägelse från Fullmäktigeledamot ska ställas inför prövning i Fullmäktige.
Om Fullmäktige då bifaller avsägelseansökan ska nästa suppleant i turordning
tillfrågas. Om suppleant tackar ja tar denne plats som ordinarie ledamot men
om suppleanten tackar nej gäller det som en avsägelse från posten som
suppleant. Om inga suppleanter kvarstår ska platsen ledigförklaras och
därefter kan begäran om fyllnadsval beaktas.
§ 12.11
Ordinarie val till Fullmäktige genomföras senast den 30:e november, och
utlyses senast 21 läsdagar före första valdagen. Datum för ordinarie val
fastställs av Kårstyrelsen senast den 30:e september.
§ 12.12
Nyval av Fullmäktige kan utlysas:
a)
b)

genom beslut med en kvalificerad majoritet på tre fjärdedelar av
Fullmäktige, eller
genom att trehundra medlemmar kräver det skriftligen.

I båda fallen ska valen hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna fastställs
av Talmanspresidiet.
§ 12.13
Om plats ledigförklarats får fyllnadsval anordnas. Fyllnadsval av
representanter kan utlysas:
a)
b)

genom att minst etthundra medlemmar kräver det skriftligen, eller
genom beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige.

Om antalet valda Fullmäktigeledamöter är så pass litet att Fullmäktige inte är
beslutsmässigt får fyllnadsval utlysas genom beslut av Kårstyrelsen.
I samtliga fall ska valet hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna
fastställs av Valnämnden i samråd med Kårordförande.
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I Reftec:s stadga går att läsa gällande ansvarsfrihet för Reftec:s styrelse:
”Frågan om ansvarsfrihet prövas av respektive medlems högsta verkställande
organ.”
Nu är verksamhetsberättelser för de olika arbetsgrupperna under Reftec 15/16 färdiga, lika
så den ekonomiska redovisningen. Dessa bifogas som bilagor.

Då inga konstigheter föreligger yrkar jag
att

kårstyrelsen beviljar ansvarsfrihet för Reftec:s styrelse 15/16.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Verksamhetsberättelse
20160629
ARG genom Balínt Gabulya, THS, Per Thor och Viola Häggström, LinTek, Sara
Lundström, TKL, Linnea Kyrö Stenlund

Verksamhetsberättelse 15/16  ARG
Allmänt
ARG har under året arbetat mycket med riktlinjer, förtydlingande kring ARG:s syfte, arbetssätt
och upplägg av träffar. En förbättrad kommunikation med KORK har upprättats. En uppdatering
av ARG:s informella styrdokument genomfördes.
Följande stora förändringar har gjorts:
● Nytt syfte har definierats
● Antalet träffar över året har minskat
● Det finns inför nästa år en budget för 4 möten per verksamhetsår och ledamot

ARGMöten
2223 September  Göteborg
Synerginergieffekter av samarbete med högskolan/universitet
De flesta kårerna har en bra relation med skolan, vissa får sitta med i avtalsförhandlingar eller
strategiska råd angående externa parter. Vissa universitet delar även med sig om
kontaktuppgifter till företag eller eventförslag med kåren. Idag är det svårt att få företag
integrerade i kurser på universitetet, då det är många parter inblandade och risk finns att det
påverkar kvaliteten. Vi ser dock att detta skulle vara optimalt för studenterna. Därför skulle en
enklare struktur för kommunikation mellan skolan, studenterna och samhället uppskattas.
Personlig utveckling
Hur man kan få personlig utveckling i kårens organisation, råd,utskott och enheter mm. I
dagsläget verkar det inte finnas så många “utbildningar” i detta och lathundar för hållbart
engagemang skulle underlätta och uppskattas.
Organisationsstruktur (PLs
)
Hur de olika organisationerna för mässorna ser ut och effekten av en viss struktur.
Mentorskap och Alumniverksamhet (NAs)
4 November  Uppsala.
Kommunikation och marknadsföring
Några har endast svenska som språk medan andra har båda språken svenskaengelska. Många
börjar använda sig mer och mer engelska just för att det ska nå ut en större målgrupp, dock så är
det några företag som har svårt med handhålla med engelskt material. Vissa kårer har bra koll på
statistiken om hur deras kommunikationsvägar används och läses medan andra inte har detta
uppstyrt. Det används väldigt många kanaler för att kunna nå så många medlemmar som möjligt
och för att kunna hålla dem uppdaterade. Det pratades även om olika sätt för att marknadsföra
och branda sig när det kommer till event.
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12 Mars  Lund
Kris och konflikthantering (PLs) inom mässorna projektgrupper
Diskuterade lösningar utifrån ett givet scenarion: Hur kan man växla mellan att vara
gruppmedlem och att vara ledare? En lösning som kom fram var att sätta upp riktlinjer för varje
ny gruppsituation. Sätta gemensamma mål på olika nivåer i organisationen var också något som
föreslogs.
Samarbeten med sektionerna angående näringslivsfrågor
Hur strukturen kring samarbete hos varje kår funkar kring näringsgrupper. Vilka grupper som
har vilka ansvar, vilka event genomförs av vem, vad sker på vilken nivå. Alla kårer fungerade
väldigt olika och vissa mer komplicerade än andra.
2122 April  Luleå.
Huvudsamarbetsavtal
En huvudsamarbetspartner innebär inte bara ytterligare exponering utan även andra tjänster och
mjuka värden. Det som poängteras är att man kan ställa krav på varandra och parterna ska få ut
något av avtalet därför ses avtalen mer som ett förhållande än en rena inkomster. Därför är valet
av partner av största vikt. Synergieffekter av en gemensam samarbetspartner mellan kår och
mässa skulle vara intressant, dock svårt att passa in under dagens definition av
huvudsamarbetspartner och skulle därför vara svårt att genomföra.

Utvecklingskonferenser (frivilliga)
2 December  Stockholm. Fokus på näringslivssamverkan för positiv samhällsutveckling
Företagen/organisationerna som deltog var Ericsson, Sveriges Ingenjörer och Saab.
Speciellt fokus på kårens roll mellan näringslivet och högskolan. De flesta kårer har en väldigt
liten roll för att utveckla den lokala samhällsutvecklingen och orsaken till detta är att det krävs
mer kontinuitet arbete inom området för att kunna påverka. Ska kårerna driva en sådan fråga.
För företag så är kåren ett bra sätt att marknadsföra sig till studenterna, eftersom samverkan för
universiteten oftast innebär fokus på forskning istället för samverkan med studenterna
11 Maj  Stockholm. Fokus på jämställdhet, mångfald och lika villkor
Företagen/organisationerna som deltog var Sandvik, Sveriges Ingenjörer, Akzo Nobel, Seco Tools,
Vattenfall, Ericsson, ABB och Saab.
Fyra grupper tog fram var sin actionplan för att förbättra en utmaning inom fokusområdet.
● “Rekrytering på lika villkor”
 lösningen baseras på en anonymiserad ansökningsprocess,
där uppgifter så som kön, etnicitet, ålder m.m. hålls anonyma så långt som möjligt för att
minska personliga värderingar.
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Verksamhetsberättelse
20160629
ARG genom Balínt Gabulya, THS, Per Thor och Viola Häggström, LinTek, Sara
Lundström, TKL, Linnea Kyrö Stenlund

● “Hur får vi utbytesstudenter att stanna i/komma tillbaka till Sverige för att arbeta?”

Skapa, med hjälp av engagemang, en plattform/verktyg som ger bättre förståelse och
insikt i Sveriges näringsliv och kultur.
● “Hur förenklar vi för utbytesstudenter att stanna i/komma tillbaka till Sverige för att
arbeta?”
 Ett informationsforum där utbytesstudenter får veta om facket,
arbetsförmedlingen och Den svenska modellen genom workshops och dylikt.
● “
Breddad rekrytering för att hitta rätt kandidat med sökt kompetens till rätt position”
 En
kontinuerlig process som ifrågasätter och förändrar rådande hierarkier och strukturer
genom insamling, analysering av data och uppföljning av resultat.

ARGageddon
Frivilligt: 17 november ARMADA  
Mässornas projektgrupper och Näringslivsgrupperna
träffas för utbyte av erfarenheter och kunskaper.
Frivilligt: 2 februari  CHARM  
Näringslivsgrupper träffas för utbyte av erfarenheter och
kunskaper.
Frivilligt: 9 februari  LARM  
Mässornas gruppmedlemmar träffas för utbyte av erfarenheter
och kunskaper.

Företagsträffar (frivilliga)






ÅF, 3 december
Akzo Nobel, 26 januari
Ericsson, 12 maj
Vattenfall, 20 juni
Scania, 20 juni

Deltagare ARG HT15
Ordförande: Gustav Frid
Vice Ordförande: Per Thor
Ledamöter: Anita Tran, Richard Luong, Annie Gjers, Peder Widborg, Viola Häggström, Emil
Manninen, Linnea Kyrö Stenlund, Anders Jönsson (Henrik Åkerlund), Sara Lundström, Bálint
Gabulya, Kamilla Frisk, Caroline Lillkull

Deltagare ARG VT16
Ordförande: Sara Lundström
Vice Ordförande: Oscar Alsing
Ledamöter: Malin Ridderström, Richard Luong, Annie Gjers, Viola Häggström, Per Thor, Emil
Manninen, Taymaz Tahmasebi Aria, Linnea Kyrö Stenlund, Anders Jönsson, Bálint Gabulya, Adam
Sköld, Caroline Isgård
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Verksamhetsberättelse INTORK HT15/VT16
Verksamhetsåret 2015-07-01 - 2016-06-30

Gruppmedlemmar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ylva Karlberg, NTK
Tania Christensen, THS
Omar Ali, THS
Anna Björkman, LinTek
Joel Strömblad (2016-01-01 - 2016-06-30), LinTek
Emelie Abrahamsson, LinTek
David Söderberg, Teknologkåren vid Luleå Tekniska Högskola
Desirée Ohlsson, TLTH
David Gustavsson (2015-06-30 - 2016-01-01), TLTH
Niklas Ingemansson (2016-01-01 - 2016-06-30), TLTH
Lovisa Jäberg, Chalmers
Magnus Färm, Uppsala

Återkoppling till verksamhetsplanen
Träffarna
Träffarna har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Gruppen har haft 4 stycken
träffar under året. Den första träffen i Umeå 2015-10-09 - 2015-10-11, den andra träffen i
Linköping 2015-12-11 - 2015-12-13, den tredje träffen i Stockholm 2016-03-18 2016-03-20 och den fjärde i Lund 2016-05-20 - 2016-05-22.

Åtaganden och ansvarsfördelning
Loggboken användes och redovisades i början av året, men har inte använts aktivt under
de senare träffarna.
Anvarsfördelningen inför varje träff har inte fungerat som planerat, då lärosätetsvärden
även har varit konferencier. Protokoll har inte aktivt förts.

Kommunikationskanaler
Gruppen primära kommunikationskanal har varit gruppens Facebook-grupp samt mail.
Även Google Drive har varit en viktig kanal för att samla gruppens dokument.

INFARK och TORKs aktivitetet under året
Gruppen har under året träffats på samtliga av de fyra planerade träffarna. På träffarna
som gruppen haft diskuterades de punkter som gruppen gemensamt planerat i början av
verksamhetsåret samt övriga punkter som kändes aktuella att prata om under träffarna.
Efter varje träff har det gjorts en grov sammanställning av vad som diskuterats som
återfinns i den gemensamma Google Driven.
Inom gruppen har gruppmedlemmarna under året funnits tillgängliga som stöd för
varandra i specifika frågor som rör respektive gruppmedlems arbete på dennes lärosäte.
Under våren bytte INFARK och TORK namn till det gemensamma namnet INTORK.

Reftec-överlämningen 2015-06-22 - 2015-06-24
Vi började vårt år med en Reftec-överlämning i Stockholm. Vi skrev vår verksamhetsplan
och en vision av vad vi tyckte Reftec skulle vara bra för. Mest var det en chans att få ett
ansikte på alla, att mingla och lära känna de andra kårernas verksamhet.

Träff i Umeå 2015-10-09 - 2015-10-11
På denna träff diskuterades hur samarbetet mellan INFARK och TORK skulle fungera
under året. Det diskuterades även medlemsrekrytering och engagemang.
Sovplatser ordnades i Ylvas lägenhet, NTK lånade ut luftmadrasser.
På denna träff närvarade Ylva Karlberg, David Söderberg, David Gustavsson, Desirée
Ohlsson, Anna Björkman, Emelie Abrahamsson och Omar Ali.

Träff i Linköping 2015-12-11 - 2015-12-13
På denna träff diskuterades kommunikation mellan olika campus, giveaways, målgrupper
och kommunikationskanaler. INFARK och TORK hade även separata pass med enskilda
diskussioner.
Sovplatser ordnades i vandrarhemmet Mjellerumsgården vid campus Valla.
På denna träff närvarade Anna Björkman, Emelie Abrahamsson, Ylva Karlberg, David
Söderberg, David Gustavsson och Desirée Ohlsson.

Träff i Stockholm 2016-03-18 - 2015-03-20
På denna träff diskuterades: medlemsstatistik, medlemsrekrytering, medlemssystem,
redaktionsarbete, varumärke, engagemang, marknadsföring och PR, få studenter att
reagera, samarbete info och tidning, Reftecs stora pris samt riktlinjer för
Reftec-samarbetet. Sovplatser ordnades i Annexet på Nymble. På denna träff närvarade
Omar Ali, Ylva Karlberg, Niklas Ingemansson, Tania Christensen och Desirée Ohlsson.

Träff i Lund 2016-05-20 - 2016-05-22
På den sista träffen för verksamhetsåret diskuterades individuell överlämning för de
avklivande samt kommande REFTEC-överlämning i Uppsala. Det pratades även om hur
utbildningsverksamheten i de olika kårerna kan marknadsföras bättre. Gruppen bodde i
ett hus på Siriusgatan 9 via Airbnb. På denna träff närvarade Ylva Karlberg, Niklas
Ingemansson, Tania Christensen, Desirée Ohlsson, Anna Björkman och Joel Strömblad.

Sammanfattning
Gruppen är nöjd med att ha träffats alla fyra gånger som planerat. Dock är det tråkigt att
närvaron inte alltid varit hög. Uppsala och Chalmers har inte varit med någon av
gångerna, vilket är beklagligt.
Träffarnas innehåll har varit givande och lärorikt. De skulle dock kunna effektiviseras. De
diskussionspass som hölls under träffarna har fungerat som mycket bra idé- och
erfarenhetsutbyte kårerna emellan.

Verksamhetsberättelse KORK 2015/2016
KORK har ordet
Kårordföranden som under året varit en del av KORK:
● Björn Sanders, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
● Veronika Aspvall, Chalmers Studentkår
● Sebastian Brandtberg, Linköpings teknologers studentkår
● Pontus Gard, Tekniska Högskolans studentkår
● Malin Eriksen, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
● Olov Tingström, Umeå naturvetar- och teknologkår
● Simon Persson, Teknologkåren vid Luleås tekniska universitet
Under verksamhetsåret 2015/2016 så har KORK som både styrelse och arbetsgrupp satsat på att
förbättra och förtydliga syftet och förväntningarna som Reftec har på de olika arbetsgrupperna. KORK
har genom detta arbetat fram nya riktlinjer som har förankrats både i medlemskårerna men även
arbetsgrupperna inom Reftec. 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.
I övrigt så har fokus legat på att stötta varandra och utbyta erfarenheter samt tips & trix.
Styrelsemöten
Reftecs styrelse har sammanträtt tre (3) gånger under året:
2015-09-21
2016-01-28
2016-04-01
De viktigaste besluten under året har varit de nya riktlinjerna för arbetsgrupperna. 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.
Träff 1 Linköping
I Linköping samlades både KORK och VORK för att diskutera ledarskap och verksamhetsstyrning.
Efter en ledarskapsföreläsning av Jörgen Ljung så diskuterades ledarrollen vid olycka/dödsfall. Under
dagarna utvärderades junis Reftec-överlämning, kårstatus och medfinansiering.
Träff 2 Chalmers
På Chalmers låg fokus på träffen på att diskutera framtiden för Reftec och arbetsgrupperna. Ett utkast
på riktlinjer togs fram med hjälp utav diskussionsfrågor om hur kårerna såg på samarbetet framöver.
Det andra ämnet under träffen var arbetsbelastning där kårerna tipsade varandra om hur de arbetar för
att kårledningsledamötena ska hålla en rimlig arbetsnivå.

Träff 3 Umeå
Under mötet i Umeå så fanns tre huvudfrågor, ideellt engagemang, sektionskontakt och Reftecs nya
riktlinjer. Samtalet runt både ideellt engagemang och sektionskontakter handlade till stor del om
informations- och erfarenhetsutbyte. Feedbacken från remissrundan diskuterades och några få
ändringar gjordes. Slutligen fastställdes de nya riktlinjerna.
Träff 4 Lund
Lund blev en sammanfattning av årets arbete med formalisering av reftec-samarbetet och planering av
överlämningen både den allmänna och KORKs specifika. I den senare fokuserade vi på uppföljning av
förra årets utvärdering och därefter ansvarsuppdelning för eget arbete med överlämningspassen.
Slutligen utvärderade vi årets arbete i KORK genom att stämma av mot verksamhetsplanen.
Avslutande reflektion och utvärdering
Överlag anser KORK att arbetet i arbetsgruppen under året har fungerat mycket väl. Vi har följt den
värdegrund vi satte upp i verksamhetsplanen och är mycket nöjda med den. De delar av träffarna som
har fokuserat på incheckning och avstämning av läget i kårerna har varit speciellt uppskattade;
kommande år bör ytterligare fokus läggas på detta. I övrigt anser vi att de övergripande temana har
varit relevanta. Dock saknades diskussioner om rollen som studeranderepresentant, strategi och
långsiktighet samt implementerings- och förankrings-processen.
Slutligen vill vi poängtera vikten av samkväm inom KORK och därmed avråda från att, framförallt
tidigt under verksamhetsåret, ha träffar gemensamt med andra arbetsgrupper.

I alla sorters väder som vår herre hittar på, nådens år 2016,

Björn Sanders, Veronika Aspvall, Sebastian Brandtberg, Pontus Gard, Malin Eriksen, Olov Tingström,
Simon Persson
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Verksamhetsberättelse Smurf 2015/2016
Vi träffades på Reftec-överlämningen -15 och utbytte mycket erfarenhet och
information om olika sätt att hantera problem relaterade med lokaler och förvaltningen
av dessa. Vi bestämde oss för att inte ha några träffar resten av året men kom senare
fram till att vi ville det ändå. Pedellen besökte HA på hösten i oktober med mer
informationsutbyte, visning av Kårhuset samt samtal gällande ägandestrukturer och
Kårutformning.
Detta var lyckat och vi råder därför nästa års Smurf att försöka planera in två träffar.

ANTON JOHANSSON

MARCUS PETERSON

Husansvarig, Chalmers studentkår

Pedell, Teknologkåren vid LTH

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:

Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:

Teknologgården 2
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas v 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
Naturvetarhuset,

Postadress:
412 58
581 83
100 44
971 87
223 62
752 37
901 87

Göteborg
Linköping
Stockholm
Luleå
Lund
Uppsala
Umeå

Telefon:

031 - 772 39 02
013 - 25 45 85
08 – 790 98 91
0920 – 49 25 88
046 - 14 03 90
018 - 57 25 20
090 - 786 92 92

e-mail:

ko@chs.chalmers.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
tkl-ko@studorg.luth.se
ko@tlth.lth.se
ordf@utn.se
ko@ntk.umu.se
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Verksamhetsberättelse för STARK 15/16
Studiesocialas och Alkoholansvarigas RådsKonferens - STARK
- Tillsammans är vi STARKa

Närvarande under 15/16
Madeleine Czarnecki, Chalmers Studentkår, ChS
Gustav Nordqvist, Tekniska Högskolans Studentkår, THS
Erik Samuelsson, Tekniska Högskolans Studentkår, THS
Fredrik Nilsson, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, UTN
Felicia Fisk Arborén, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, UTN
Andreas Partoft, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek
Camilla Blomberg, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek
John Alvén, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH
Gustav Seemann, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH
Adam Bonnedahl, Umeå Naturvetar- och teknologkår, NTK
Linus Halldén, Teknologkåren vid Luleås Tekniska Universitet, TKL

Träffar
Alla träffar blev av där den i Umeå fick dålig uppslutning på grund av att ChS ej kände att
ämnet var relevant, NTK kände sig överbelastade, TKL ej är arvoderad och LinTek haft
sjukskrivningar inom ledningsgruppen.

STARK i Umeå
Plats: Umeå Universitet
När: 2-3 november
Närvarande: THS, UTN, TLTH
Träffen i Umeå blev av men det var dålig uppslutning. Temat på träffen var Funktionärsvård så
diskussionerna och passen handlade om generellt engagemang, tackarrangemang,
sammanhållning, ledarskap, utbildning, rekrytering och tillgänglighet.
Det var svårt att hålla omfattande diskussioner eftersom vi bara var tre kårer närvarande. Det
blev lite andra diskussioner om avtal och tillstånd eftersom Lund tittade på ny leverantör men
det var efter att temat kändes genompratat.

STARK/STORK/MARK i Göteborg
Plats: Chalmers Tekniska Högskola
När: 15-16 februari
Närvarande: ChS, UTN, THS, LinTek, TKL, TLTH
Träffen började med runda bordet i STARK där varje kår fick berätta om sin verksamhet. Sen
pratades det som alkoholkultur och alkoholtillstånd. Det hölls också två gemensamma pass
med STORK och MARK där det första passet handlade om kulturförändring där varje kår

Föreningen Reftec
Sveriges teknologkårer i samverkan

V
ERKSAMHETSBERÄTTELSE
15/16
Uppsala, 22/6/16

Sida 2(2)

fick presentera något de ville förändra och sen diskuterades det i blandade grupper. Det andra
passet handlade om inkludering där det pratades om olika utsatta grupper samt lösningar på
hur de kan bli mer inkluderande.

STARK på Skypemöte
När: 11 maj
Närvarande: THS, ChS, UTN
Planerade överlämningen.

Verksamhetsberättelse STORK 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 och efter att ha pratat med
företrädare som arbetat med den har det stått klart att arbetet kan förbättras starkt.
“Det är segrarna som skriver historien” Okänd STORKare

Träff 1 - Likabehandling 26/10-27/10 Lund
Under den första träffen hade vi temat Likabehandling och mångfald. Vi presenterade hur
kårerna arbetar och vilka dokument som berör frågorna på varje kår, sedan diskuterade vi
visionärt vad syftet med arbetet är och vart det är på väg. Slutligen hade vi ett pass då vi
utbyte övningar och tips kring utbildningar i ämnet. Vi rundade av denna träff med att prata
om Hur mår teknologen.
“Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree it will live its
whole life beliving it is stupid” Albert STORKstein

Träff 2 - Studiemiljö 2/12-3/12 Luleå
Vi visade upp lite exempel på “bra” studiemiljöer (studieplatser) från de olika lärosätena. Vi
pratade också om vad som definierar en bra/acceptabel studieplats. Vi fick en rundtur av en
anställd på LTU som jobbar med att utveckla studiemiljön på campus och fick se exempel på
nybyggda studieplatser, föreläsningssalar och miljöer med många smarta lösningar. Vi
pratade också 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. Vi rundade av denna träff med att prata om Hur mår
teknologen.
“I am going to stand outside.. If anyone asks where I am…
I AM OUTSTANDING!” Generellt STORK-språk

Träff 3 - Alkoholkultur (med STARK och MARK) 15/2-16/2
Göteborg
Detta pass var planerat att hållas 15/2-17/2 men blev förkortat. Samtliga tre arbetsgrupper
träffades och hade pass både separat och tillsammans. 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 till sig. Vi rundade av denna träff med att
prata om Hur mår teknologen.
“Ta en kaka och var som folk… anders anders anders ANDERS ANDERS ANDERS”
STORK på kak-kalas med en And.

Träff 4 - HMT, Verksamhetsberättelse och Överlämning 7/4-8/4
Stockholm
Detta pass var först preliminärt och skulle hållas 6/4-8/4. Syftet var ett uppsamlingspass för
frågor som skulle avslutas under året. Under träffen planerades stora delar av
överlämningen, vi arbetade med HMT och skrev verksamhetsberättelsen. Vi rundade av
denna träff med att prata om Hur mår teknologen.
“Jag är inte snygg eller vältränad men jag är rolig och gillar glass”
Källa: STORKs tinder

Mellan fysiska träffar
Under året har ett antal Skypeträffar hållts på plattformen adobe connect. 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.
“Mellan fysiska träffar… If you get what I mean” Oklart.
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Verksamhetsberättelse 15/16
Vad är VORK?
VORK är Vice Ordförandes Rådskonferens som utbyter information, samarbetar
och diskuterar budget, avtals och förvaltningsfrågor.
(Källa: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reftec
)
Deltagare
Caroline Lundström

Uppsala teknolog och natuvetarkår (UTN)

Filip Schulze

Tekniska högskolans studentkår (THS)

Jacob Karlsson

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH)

Johan Bondesson

Chalmers Studentkår (ChS)

Tobias Grundström

Linköping teknologers studentkår (LinTek)

Christian Olsson

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet (TKL)
(medverkade junidecember)

Konferenser
Överlämning i Stockholm, 2224 juni
Konferens 1 Linköping, 2122 september
Konferens 2  Göteborg, 30 november  1 december
Konferens 3  Uppsala, 2728 januari
Konferens 4  Lund, 30 mars  1 april
__________________________________________________________________________________________________________
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren
vid Luleå tekniska universitet

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:
Teknologgården 2
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas v 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22A
Uthgård
MIT-huset, Umeå universitet

Postadress:
412 58 Göteborg
581 83 Linköping
100 44 Stockholm
971 87 Luleå
223 62 Lund
752 37 Uppsala
901 87 Umeå

Telefon:
031 - 772 39 02
013 - 25 45 85
08 - 790 60 00
0920 - 690 07
046 - 540 89 21
018 - 57 25 20
090 - 786 92 90

e-mail:
ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.uu.se
ko@ntk.umu.se
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Överlämning i Uppsala, 2123 juni
Mål och syfte
VORK skall agera bollplank för sittande Vice ordförande eller motsvarande på
Reftecs kårer. Konferenserna har som syfte att vara en inspirationskälla samt vara
ett forum där man kan dela erfarenheter och idéer. Medlemmarna skall också
möjligöra och uppmuntra till kontakt och utbyte utöver träffarna.
Allmän reflektion
Under överlämningen hade gruppen som vision att samtliga kårer skulle komma
förberedda till de olika träffarna, något som vi under tidens gång förstod är
svårgare att genomföra i praktiken. Vi bestäme oss tidigt under träffarna för att in
lägga fokus på att föbereda material utan istället träffas och diskutera mer fritt om
ett ämne.

Inför detta verksamhetsår fick vi överlämnat att det har varit värdefullt att ha “må
brapunkt” under konferenserna och detta har vi fortsatt att arbeta med och tycker
att det är bra. Reflektionsrunda och utvärdering har gjorts vid avslutande möte vid
varje konferens för att underlätta planering och eventuella justeringar inför nästa
konferens. Vi fick även överlämnat att det skulle kunna vara önskvärt med
utbildningar i exempelvis budgetpresentation och budgetläggning under en
konferens, dock är detta inget som har implementerats under året.
__________________________________________________________________________________________________________
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
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Vi uppmanar att kontakta varandra utöver konferenserna, vilket vi har tyckt varit
värdefullt.

Bra saker inom VORK
● gemensam ambition
● konferenser har ägt rum på olika lärosäten
● Utnyttjat kontaktytor utanför träffar
● trevligt med en liten grupp
● Träffar lunchlunch rekomenderas

Saker som skulle kunna förbättas inom VORK
● inställda tåg, skapar problem
● roligt att göra en kvällsaktivtet
● skriva en sammanfattning efter att varje konferens är avslutad
Konferenser
Överlämning i Stockholm 2015
Deltagare: 
Alla kårer
Den 22a till 24e juni var det överlämning på THS kårhus Nymble i Stockholm.
Precis som de andra Reftecgruppena samlades VORK där. Gamla medlemmar och
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nya lärde känna varandra. Giraff. Vi lärde oss om varandras kårer. Sedan fick de
med mandatperiod 15/16 skriva sin VORKsamhetsplan. Det heter faktiskt så. Det
var lite svårt att hitta bra datum under året då alla inte fått sina årsplaneringar än,
men vi hittade ändå datum som i stort sett fungerade. Vi tog gruppbild nedan och
gycklade på banketten.

Konferens 1
Deltagare: 
Chs, UTN, TLTH, THS och LinTek
Den första träffen för versamhetsåret genomfördes tillsammans med KORK och
ägde rum i Linköping den 2122 september. De större punkterna som diskuterades
under träffen var ledarskap, där pass genomfördes både som diskussion och med
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extern föreläsare, samt medfinansiering och avtal med fakultet respektive
universitet.
Konferens 2
Deltagare: 
Chs, UTN, TLTH och THS
I månadsskiftet november  december hade VORK sin andra träff för året, denna
gång i Göteborg. Fyra av sju kårer närvarande och temat för träffen var
verksamhetsstyrning och verksamhetsstöd.
Utifrån en preliminär plan formulerad i verksamhetsplanen skapades ett schema
innehållande bland annat:
○ Kontakt med styrelse, fullmäktige och sektioner
○ Hur styrs organisationen?
○ Råd, utskott och utbildningar av aktiva
Med dessa punkter som grund fördes givande diskussioner i två dagar och det var
tydligt att gruppen börjar bli varm i kläderna. Att ha förståelse för sin egen kår och
sitt eget arbete är en förutsättning för att kunna sätta sig in i de andras och ge bra
input.
Eftersom Chalmers Studentkårs serverar hade kraschat i samband med att
kallelsen skulle ut så kom handlingarna iväg lite sen och det blev organiserat lite
senare än vad gruppen tidigare hade kommit överens om. De flesta hade haft en
intensiv period innan träffen och det var koncensus bland medlemmarna kring att
det inte spelade så stor roll med sena handlingar.
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Konferens 3
Deltagare:
Chs, UTN, TLTH, THS och LinTek
Denna konferens ägde rum i Uppsala, eftersom att konferensen i Luleå stäldes in.
Konferensen låg bra i tiden och det var trevligt att träffas. Under träffen
diskuterades incitament inom våra kårer och budgetarbete.

Unde träffen visades olika budget upp och vi hade en allmän diskussion i övrigt.
Det diskuterades även lite avstamp i budget och hur man kan resonera kring detta.

Under träffen uppståd signalfel på tågen, vilket resulterade i ombokningar av resor
och försenade hemresor.
Konferens 4
Deltagare: 
Chs, UTN, TLTH och THS
Verksamhetsårets sista konferens var förlagd till Lund och behandlade
överlämning samt VORKsamarbetet under nästkommande verksamhetsår.

För överlämning diskuterades upplägg och genomförande på de respektive
kårerna. Dels ur ett individuellt perspektiv, det vill säga överlämning av vice
kårordförandeskapet och dels ur ett gemensamt perspektiv rörande respektive
kårledningars överlämningar.
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Utöver det diskuterades upplägget för VORK 16/17 genom utvärdering av
VORKsamhetsplanen 15/16 så att gruppens reflektioner kan skickas vidare till
nästa år. Därtill diskuterades nästa års möjliga teman samt datum för träffar så att
arbetet med VORKsamhetsplanen för 16/17 kan genomföras smidigt i sommar.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
RUBIK 2015/2016
ÖVERGRIPANDE
Reftecs utbildnings- och internationaliseringskommité (RUBIK) är ett diskussionsforum för utbildnings- och
internationellt ansvariga inom Reftec-samarbetets kårer.
Verksamhetsberättelsen är menad att följa upp på årets verksamhet och verksamhetsplanering för att
möjliggöra förbättrad planering över årscyklerna. Verksamhetsberättelsen är ett verktyg i kommande års
verksamhetsplanering för RUBIK.

ÅRETS VERKSAMHET
RUBIK har under verksamhetsåret arrangerat fyra träffar utöver de gemensamma Reftec-överlämningarna.
Av dessa var en träff, direkt efter sommarperioden, en kick-off där årets verksamhet planerades och de övriga
var tematiska diskussionsträffar. Verksamhetårets fyra tematiska träffar har fokuserat på pedagogik,
rättsäkerhet och organisering av studeranderepresentanter. Även kommunikation och informationsspridning
till den senare har diskuteras, internationella frågor har behandlats för samtliga punkter då dessa innefattas i
begreppet ”studerande”.
Under kick-offen diskuterades ett större antal ämnen varpå de mest intressanta valdes ut för att diskuteras i
detalj under senare träffar. De senare träffarna förbereddes av värdkåren och kontaktpersonen gemensamt.
Under året har RUBIK även haft fokus på att ha särskilt förberedda träffar för att under den gemensamma
tiden vara med effektivt värdeskapande.
Fokusfrågorna har lyfts under diskussion men inletts med en presentation av lärosätena och hur vi som
utbildningsbevakare jobbar med bl.a. internationalisering. Kårernas påverkansstruktur och rekrytering av
studeranderepresentanter har diskuterats. De ämnen som skulle behandlas enligt verksamhetsplanen har även
varit uppe till diskussion. Dessa har varit: pedagogik, examinationsformer, studiebevakning av grupper som
faller utanför befintliga strukturer, frågor gällande doktorander, utbildning gentemot forskning, förankring av
vårt arbete, internationalisering, jämlikhet, mångfald och likabehandling, rättssäkerhet, ingenjörer/program,
utbildningspolitik och slutligen studentrekrytering.

UTVÄRDERING AV ÅRET
Medlemmarna i RUBIK har i utvärdering av året vart nöjda med årets verksamhet och upplägg. Särskilt väl
fungerande har varit att planera årets träffar efter sommaruppehållet då det gett alla de valda på läsårsmandat
att orientera sig kunskapsmässigt innan ämnen ska väljas ut. Det gör också att RUBIK i större utsträckning
anpassas till de förtroendevalda under året. Att försöka i större utsträckning planera och förbereda pass till
RUBIK-träffarna har också vart mycket lyckat.
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RUBIK upplever att valen av fokusämnen för träffarna genomgående har vart lyckade. Därtill har den
stående punkten Runda bordet innefattat värdefulla diskussioner om aktuella ämnen, både för lokala som
nationella frågor.

PRISER
Utmärkelsen Reftecs stora pris tilldelades Kodcentrum, RUBIK utelämnade nominering.

TRÄFFAR
1.

Kick-off, 27-28 augusti 2015, Linköping

2.

Träff 1: Rättssäkerhet, kvalitets- och utvärderingssystem, 5-7 oktober 2015, Stockholm

3.

Träff 2: Ingenjörens roll, 25-26 november 2015, Göteborg

4.

Träff 3: Organisering av studeranderepresentanter, 28-29 januari 2016, Umeå

5.

Träff 4: Pedagogik, 31 april-1 maj 2016, Lund

6.

Överlämning, 21-23 juni 2016, Uppsala

LEDAMÖTER
1.

Adrian Wennström, UTN

9.

Linda Karlsson, NTK

2.

Amanda Sterner Nordin, THS

10. Linn Svärd, TLTH

3.

Filippa de Laval, TLTH

11. Linnea Thörnqvist, TLTH

4.

Jennifer Davidsson, TKL

12. Sandra Gustavsson, LinTek

5.

Johan Lillja, UTN

13. Seth Ramström, LinTek

6.

Johanna Enderstein, ChS

14. Simon Nilsson, ChS

7.

Lennart Kjellman, THS

15. Svea Ekelin, THS

8.

Lina Vänglund, UTN (kontaktperson)

16. Veine Haglund, THS
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Kårhuset Lund, 2016-11-08
My Reimer, Pedell 23.0

Då många av våra funktionärer spenderar sin lunch i köket, och nollningen har haft sin
framfart, har det tagit hårt på våra köksstolar. För tillfället har vi enbart 8 hela stolar, vilket
inte är tillräckligt för t.ex. en gemensam frukost för heltidarna. De stolar som nu finns kvar
är också inne på sina sista andetag, då de arbetat i kårens namn i minst 6 år.
Alla de kaffemuggar Teknologkåren tidigare haft i köket har nu försvunnit och det finns inte
många kvar. Då vi tycker det är trevligt att våra medlemmar tar en kopp kaffe i Hänget eller i
köket behöver vi fler.

För att lösa situationen i köket vill jag införskaffa 12 nya stolar i modell Kaustby, i furu, från
IKEA [http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40044196/].
Jag vill även införskaffa 30 kaffemuggar till kontorets kör i modell Färgrik, vit, 4kr/st. Detta
då det finns ca 10 kaffemuggar kvar, vilket inte räcker till många funktionärer.
Produktinformation finner ni längst ner i denna motion.
Jag yrkar därför på
att

lägga 399*12=4788kr på 12 stolar till köket, av märket Kaustby, från IKEA

att

lägga 4*30=120kr på kaffemuggar, av märket Färgrik, från IKEA

att

ta pengarna från Kårhusets Underhållsfond

I lunchätarnas tjänst, dag som ovan

MY REIMER
Pedell 23.0
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Storlek
Testad för: 110 kg
Bredd: 44 cm
Djup: 48 cm
Sitsbredd: 44 cm
Sitsdjup: 41 cm
Sitshöjd: 46 cm
Höjd: 103 cm
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Produktbeskrivning
Massiv furu, Bets, Klar akryllack
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Lophtet hyrs ut i snitt 3 gånger i veckan under läsperioderna. Många uthyrningar är i form av
fest, efterfest eller annan likande sysselsättning som passar sig i en lokal som Lophtet.
Det förekommer dock en del privata uthyrningar för mer ”städade evenemang”, så som
disputationer och 50-års kalas. Under 2016 har vi haft ca 50 sådana uthyrningar. Vid dessa
uthyrningar har vi mer krav på både kök och inventarier. I dagsläget har vi ett förråd med
porslin för sådana tillställningar. Porslinet är däremot gammalt och inte i närheten av
komplett. Detta gör det svårt att uppehålla den standard vi vill ha. Det är alltså dags att
uppdatera denna service.
Förutom det nya porslinet kommer vi behöva köpa in nya, mer kompakta hållare till
kaffemuggarna då det befintliga inte fungerar i den utsträckning vi behöver.
Vi har även ett väldigt lågt pris för en service till 120 personer (150kr). Jag skulle vilja höja
detta till 250 kr med motiveringen att servicen håller ett bättre mått.
Med 50 uthyrningar per år skulle det betyda att porslinet har betalt sig själv inom 2 år.

För att kunna hyra ut porslinet till en bättre standard och ett högre pris är mitt förslag att
införskaffa nytt av följande:
Gafflar, knivar, matskedar, teskedar – Tunis, 132st av varje.
Tallrikar (stora Ø25cm, små Ø19cm, djupa Ø20cm) – Lissabon, 132st av varje.
Vattenglas – Highballglas Regular 29cl, 132st.
Vinglas – Rödvinsglas Ballon 35cl, 132st.
Muggställ – Koppstöd 8 staplar, 4st.
Kaffemuggar (IKEA) – IKEA 365+ vit, 132st.
Det gamla porslinet kan skänkas bort eller säljas till ett lågt pris till aningen sektioner eller
annan organisation. Kaffemuggarna som blir över går lämpligen till köket vid kontoret i
Kårhuset, då där fattas många i dagsläget.
Jag förslår även att all porslin köps in från VEGA till det totala priset av 23 971,5kr (moms
inkl.) samt att kaffemuggarna köps in från IKEA till ett totalt pris av 1980kr.
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På så vis har vi en service för 120 personer med rum för kross och svinn.

Jag yrkar därför på
att

införskaffa porslin för 132 kuvert av ovanstående beskrivning till ett totalpris
av 25 951,5kr.

att

kaffemuggarna köps in från IKEA och att resterande beställs från VEGA.

att

Pedellen ser till att resterande porslin ges bort till sektioner eller säljs av för en
mindre summa till annan organisation.

att

pengarna tas från Lophtets underhållsfond.

I Lophtets tjänst, dag som ovan

MY REIMER
Pedell 23.0
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