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Monday 20th of November 2017 at 17.15
Hollywood, Kårhuset
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Choice of meeting secretary
Minutes reviewers
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Notice of additional questions
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Decision monitoring reports
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IT-infrastructure at the Union
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Pedellen – problems and report
Revison of the SOUP
Contracts and authorization of transactions
Volunteer training for everyone
The form and structure for the presidium
Ratification of project leader in the Corporate Relations
Committee
Motion regarding buying flags
Motion regarding moving board meeting
Motion regarding update of alcohol- drug policy
Motion regarding project group for exchange fair
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Motion regarding work group for GDPR
Discussion regarding dismissal of volunteers
Additional questions
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Decision monitoring
CDMC
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Sincerely

TIM DJÄRF

Chair of the Board 17/18
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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

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

S3 17/17

§3

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

§4

Selection of boardmember for verification
The Chair proposes to choose Carl Kardell to verify the meeting protocol.

§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 4th of December.

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

The report from Emil Thorselius will be shown at the meeting

§11.C No written report has been recieved

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Fanborgsmedaljen
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Rapport angående
Fanborgsmedaljensutförande
1.
Bakgrund
På S3 togs ett beslut om inrättande av en Fanborgsmedalj som även skulle införas i Riktlinjen
för förtjänsttecken.
Som komplettering till beslut togs även ett beslut om att medaljens utförande skulle införas i
riktlinjen likt övriga medaljer.

I riktlinjen kommer därför stå följande:
4.2.7 Fanborgen
Fanborgsmedaljen tilldelas personer som...
• ... har burit sin sektions standard vid minst 3 av följande event: Examensceremonierna
(sommar/ vinter), FlyING, Nollelördag och Regattan eller sitter som Aktivitetssamordnare
och har samordnat Fanborgen samt burit TLTHs fana/standard.
Medaljen har ett träfärgat yttre och kan liknas med en tandpetare. Medaljen kommer
efterlikna ett standard med dess stång.

I Organets tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON

LOVISA MAJTORP

Kårordförande 17/18

Aktivitetssamordnare 17/18
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STYRELSEHANDLING
Rapport IT-Infrastruktur
Kårhuset Lund, 2017-10-23

Rapport IT-Infrastruktur
Bakgrund
Det föregående verksamhetsåret har kantats av krashar och annat strul i
Teknologkårens datorsystem vilket lett till stora konsekvenser i det dagliga arbetet
för våra funktionärer. Problembilden ligger mycket i att de system Teknologkåren
använder idag har några år på nacken och att de personer med kunskap om systemet
antingen börjar försvinna ur organisationen eller redan har försvunnit.
Vidare har sättet Teknologkårens funktionärer arbetar med digitala filer förändrats
och det finns ett större behov av att kunna jobba från olika platser samt att dela
dokument med varandra på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Arbetet har påbörjats
till viss del under verksamhetsåret 16/17 men mycket kvarstår.
Inför detta verksamhetsåret (17/18) ålades det en verksamhetsplans punkt åt att
utreda teknologkårens behov och krav på en ny IT-struktur och ta fram ett förslag
på en lösning.

Utredning av kårens IT-behov
Utredningens upplägg
Utredningen baserades på två enkäter där den första skickades ut till
heltidare,styrelse,anställda och den andra främst till sektionsstyrelserna och våra
funktionärer.
Enkäten som skickades till heltidare och anställda baserades dels på hur de upplevde
deras datorer idag samt vilka behov våra olika poster har på datorer/IT-systemet.
Detta för att kartlägga det framtida behovet för den dagliga verksamhet som bedrivs
och samtidigt göra en jämförelse med hur dagens system fungerar och upplevs.
Enkäten behandlade också frågan angående vilken sorts känslig information som
hanteras. Från resultatet av den första enkäten framgick det att de största behoven
för oss är mailkonto, mailhantering, officesuite och molnlagring samt Creative suites
för några. Det framkom att många tycker att nuvarande hårdvaran är ok eller
undermålig, dvs. mycket av hårdvaran vi har idag börjar bli slitet.
När det kommer till hantering av känslig information visar resultatet på enkäten att
majoriteten av uppgifterna vi behandlar av känslig karaktär kan regleras med rutiner
eller bör ligga inom vårt egna eller universitetets filsystem. Dock hanteras filer vars
karaktär antingen gör att de bör krypteras eller censureras innan lagring.
Enkäten till funktionärer/sektionsstyrelserna skulle framförallt framhäva vad som
efterfrågas av funktionärerna som inte har en fast kontorsplats i kårhuset. Här
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frågade vi om kännedom kring det nuvarande systemet och vad som efterfrågades
om en förändring skulle genomföras. En väldigt stor andel efterfrågade möjligheten
att skriva ut dokument, gärna från sin privata laptop. Det framkom också att det
finns en efterfrågan av dator med office paket för enklare uppgifter. Slutligen fanns
det en liten efterfrågan för Adobe creative suite. Genomgående präglades kritik mot
det nuvarande systemet av detta uppfattas som långsamt och att en
prestandahöjning borde genomföras.

Utredningens resultat
IT-miljön
Efter undersökning och utredning diskuterade gruppen hur väl nuvarande system
fungerar och om vi vill föreslå några förändringar. I dagsläget har vi 19 st
arbetsstationer (12 heltidare, 2 anställda, 4 st i expen samt en i burarna). Alla dessa är
i nuläget stationära datorer. Eftersom det finns flertalet heltidare som ofta sitter i
möten och befinner sig på andra platser runt om i Lund diskuterades fördelar och
nackdelar med att ha laptops. Ska Teknologkåren då kräva att dessa personer har
med sig privata laptops för att enkelt kunna utföra uppgifter som förväntas av en?
Det hela mynnade ut i att vi vill föreslå inköp av laptop och dockningsstation för 7
st heltidare (UtbU, NA, ARKAD och KO) och stationära arbetsstationer (varav
designdator till Info samt en i expen) för resterande. Med designdator avses stationär
dator med utökad prestanda och grafik för att kunna använda sig av exempelvis
Adobe creative suite.

Kravspecifikation
Utredningens resultat mynnade ut i en kravspecifikation på vad ett nytt IT-system
behöver innehålla. Denna indelades i olika områden: Serverlösning,
Arbetsstationer/Laptop, Skrivare samt Service.
Serverlösning
● Windows baserad
● Ska hantera användarkonto ca 200-300 användare med antal 100 nya användare
per år. (Active directory - Kunna logga in på sin användare på alla datorer i
nätverket)
● Tidsramen för att administrering av användare ska vara som längst ca en vecka
● Gemensam lagring med krypterings möjligheter (framförallt av specifika filer till
specifik behörighet), grupplagring med rättighetshantering.
● Synkningsmöglighet till cloudlösningar exempelvis Google Drive.
● Admin möjligheter för funktionär från vår organisation (Skapa användare,
administrera lösenord, mapprättigheter).
● Offsite server (dvs. ej stationerad i våra byggnader).
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Arbetsstationer
● Antal arbetsstationer 4st till heltidare + 3st funktionärs stationer i expen + 2st
arbetsstationer för anställda + 1st arbetsstation burarna
○ Windows baserad
○ Programvara måste finnas: Office paket, acrobat pro.
○ Programvara: Vi vill kunna lägga till nya program i efterhand, både på
enskilda användare och hela klustret.
○ Spec i nivå med Intel i5, 16GB ram, SSD, möjlighet till minst 2st
skärmar
● 1-3 st design dator med ökad prestandan motsvarande:
○ i7 eller xeon
○ Starkare grafikkort Geforce GTX 1060 - 1080
○ SSD
○ 32GB ram
○ Dubbel DisplayPort möjlighet
Laptops
● Antal 7st till heltidare + 1st gemensam
○ Windows baserad
○ Dockningsmöjligheter gärna med stöldlås (ingen förvaringslösning)
○ Måste kunnas synkas mot serverlösningen
○ Måste kunna användas utanför det trådade nätet
○ Måste kunna användas offline
○ Måste klara minst 3 års användning eller utbytesmöjligheter oftare.
○ Serviceability (service, utbyte av delar mm.)
○ Stöldmärkning
○ Spilltålig
Skrivare
● Skrivaren måste kunna skriva ut från alla datorer kopplade till nätverket
● Möjligheter att skiva ut från egna datorer
● Loggning av utskrifter
●
Service
● Service på hårdvara och mjukvara är en stor fördel

Förslagsalternativen
DDG/LDC (LTH) med egna datorer
DDG/LDC erbjuder oss som kår motsvarande serverlösning som idag används i
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datorsalarna på LTH och hos institutioner. Denna lösningen innebär att vi får en virtuell
server hos dem där alla våra användare får en hemmapp likt studenternas i datorsalarna.
Detta innebär att inget kommer sparas lokalt i normala fall utan på servern i filsystem. Vi
kommer kunna administrera vilka program vi vill ha förinstallerade på samtliga
användare och vi kan själva installera specialprogram på specifika datorer eller profiler
genom att vi har en admin användare.
Lösningen kommer erbjuda att alla funktionärer kan använda deras studentkonto som
inlogg vilket gör att vår hantering av konto kommer vara mycket snabbare och
smidigare. Och för funktionärer som inte är studenter kan vi fortfarande lösa inlogg
dock kommer denna lista behöva uppdateras årligen.
Däremot kan inte de erbjuda drift av våra fysiska datorer utan de måste vi drifta själva.
Det vill säga de ansvarar endast för att servern driftas, har vi problem med våra klienter
så får vi lösa det själva i princip. Dock ska systemet vara “teknologsäkert” då det är det
som används i datorsalarna i dagsläget. I det fall en dator skulle få problem så kan denna
installeras om och återställas då ingen data ska sparas lokalt.

IT-konsult (Office Management)
Office Management erbjuder en serverlösning som är cloudbaserad genom MS office.
Detta innebär att filsystemet fungerar mer som dagens G-suite lösning men med utökade
funktioner såsom grupphantering mm.
Lösningen erbjuder oss 14st full supportade användare och möjligheten att lägga till
obegränsat med andra användare utan full support. Full supporten innebär att vi kan
ringa och få support både med hårdvaran och mjukvaran.
När det kommer till datorerna så erbjuder de hyresavtal för dessa, fördelen med detta är
att datorn kan bytas ut komplett om denna skulle strula och det inte kan fixas direkt
samt att byten till moderna hårdvara kan göras periodvis. Datorerna kommer ha
individuella backups vilke innebär att vid förlust av dator kan denna ersättas med en
direkt kopia av denna såväl i mjukvara som hårdvara.

Kostnader
IT-Utrustning

LDC/egna datorer
(engångskostnad)

Office Management
Efter 4 år (avtalstid)

Office Management
Månadskostnad

Serverlösning

0 kr

378 000 kr

7875 kr

Arbetsstationer (Stationär dator)

9 500 kr/st

23 400 kr/st

487,5 kr/st
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Laptop

15 000 kr/st

23 400 kr/st

487,5 kr/st

Designdator

25 000 kr/st

24 663 kr/st

737,5 kr/st

Docka

2 000 kr/st

14 400 kr/st

300 kr/st

Skärmar

3 500 kr/st

4 200 kr/st

87,5 kr/st

Övriga kostnader

2 000kr/st

29 400 kr

612 kr

Försäkring

Ej förhandlat

42 000 kr

875 kr

Serverlösning

0 kr

378 000 kr

7 875 kr

10 st
Arbetsstationer (Stationär dator)

95 000 kr

234 000 kr

4 875 kr

7st Laptops

105 000 kr

163 800 kr

3 412,5 kr

2st Designdatorer

50 000 kr

70 800 kr

1 475 kr

7st Docka

14 000 kr

100 800 kr

2 100 kr

24st Skärmar
(Office Management 12st)

84 000 kr

50 400 kr

1 050 kr

Övriga kostnader

38 000 kr

29 400 kr

612 kr

Försäkring

Ej förhandlat

42 000 kr

875 kr

Totalt

386 000 kr

1 069 200 kr

22 275 kr

Summering
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För och nackdelar
Systemlösningen från Office Management (OM) leder till att vi har en leverantör som står
för allt och vilket också innebär att det bara finns en aktör som har hand om supporten. Det
finns alltså en fördel i att de ansvarar för alla tänkbara problem. En lösning hos OM innebär
också att vi hyr/leasar all hårdvara och inte behöver stå för några inköp utan betalar en
månatlig hyresavgift och endast står för självrisken på försäkringen vid olycksfall. Utöver
detta så står de för migrationen och installationen av systemet samt utbildar de 14
fullsupportade användarna på plats årligen.. Negativt med OM är att vi behöver binda avtalet
i minst 3 år och därmed förlorar valfriheten att kunna förändra i någon större utsträckning
under tiden. En övergång till OM leder till att vi behöver gå över till Microsoft Office 365
när det gäller mail och filhantering. En systemlösning hos OM leder till att vi betalar en fast
kostnad varje månad, denna kostnad utslagen på avtalstiden är dock extremt mycket högre
än en lösning hos LTH med egen hårdvara.
En serverlösning hos LTH innebär att vi får en serverlösning gratis till ett värde av 50 000
kr/år. Denna lösning medför att vi kan använda oss av studenternas befintliga
inloggningssystem. Hos LTH behöver vi köpa all vår hårdvara och administrerar
molntjänster såsom G-suite på egen hand. Fördelen är att våra funktionärer kommer vara
vana vid miljön både gällande inlogg och mail sedan tidigare. Utöver detta är en lösning hos
LTH med egen hårdvara är väldigt mycket billigare än OMs förslag. Negativt med detta
system är att vi inte har samma möjligheter till support gällande eventuella problem med
hårdvara eller installation av system samt att vi till viss del är beroende av att ha kunskap
gällande installation och inköp av hårdvara/mjukvara, denna kunskapströskel är dock
betydligt lägre än t.ex. driftningen av ett eget serversystem.

Slutsats
För att sammanfatta detta så finns det alltså två förslag att ta ställning till. Det första förslaget
innebär en hel systemlösning hos OM där allt ingår. Detta med en avtalsperiod av 3 eller 4 år
där vi betalar fast kostnad varje månad. Det andra förslaget innebär att vi erhåller en
serverlösning hos LTH med tillhörande inloggning från deras system, alltså med våra
studentinlogg. I detta fall står vi själva för inköp samt drift av hårdvaran.
Arbetsgruppen som har arbetat och utrett vår IT-infrastruktur är överens om att en
uppgradering av vårt ca 5 år (servern är äldre) gamla system behöver ske, dels då
arbetsstationerna är utdaterade och långsamma. Sedan har vi en gammal serverlösning med
en stor krasch bakom oss. Med anledning av det anser gruppen att en förändring behöver
genomföras. Vi ser det inte försvarbart att det på en 4 årsperiod skiljer runt 700 000 kr. Med
anledning av det förordar gruppen att fullmäktige beslutar att gå vidare med förslaget kring
en serverlösning hos LTH och eget inköp av hårdvara.
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I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

DAVID UHLER BRAND

Generalsekreterare 17/18

Pedell 17/18

PONTUS LANDGREN

JOOST KRANENBORG

Utbildningsansvarig
för interna frågor 17/18

Styrelseledamot 17/18
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Summary of the Report on VP IT-infrastruktur
The Union’s past fiscal year has been riddled by crashes and other problems with the IT
infrastructure and has severely impacted the day to day work of our volunteers. Much of the
current infrastructure has seen better days and the knowledge of the systems has started to
leave or has already left our organisation.
In addition, the way our volunteers work with digital files has changed and there is a much
greater need and desire to be able to work on the move and not be bound by a desk. The
ability to share documents with each other in an accessible and easy way has also been
requested. The groundwork ork on the evaluation started during the fiscal year 16/17 but
was far from complete.
Prior to the fiscal year 17/18 one operational point was set to further chart the Union’s
needs and requirements for a new IT infrastructure and to create a proposal to alleviate the
current problems.
In conclusion, the work group has created two proposals for consideration. The first
proposal is that of a complete systems solution offered by the IT consult Office
Management in which all the charted needs are fulfilled. For this a contract term of either
three or four years is considered with a fixed monthly cost.
The second proposal consists of a server solution provided by LTH together with their login
system, i.e. the credential system used by the faculty on campus. In this case the Union itself
is responsible for the acquisition and maintenance of the hardware.
The group responsible for charting and evaluating the current infrastructure has come to the
unanimous conclusion that an upgrade of our ca. five year old (the server is older) system has
to happen as the workstations are slow and outdated. Our current server solution is also
severely outdated and lacking maintenance, especially considering the crashes it has
experienced.
The group does not deem the first proposal viable considering the large difference in costs,
as this summarises to around 700 000 SEK over a four year period. We therefore advocate
the Student Council to vote on proceeding with the second proposal consisting of a server
solution provided by LTH and the Union purchasing and maintaining their own hardware.
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I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

DAVID UHLER BRAND

PONTUS LANDGREN

JOOST KRANENBORG

Generalsekreterare 17/18

Utbildningsansvarig för
interna frågor 17/18
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av projektledare i
Näringslivsutksottet
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18

Stadfästande av projektledare i
Näringslivsutskottet
Bakgrund
Då rekryteringen pågått kontinuerligt har några nya projektledare valts sedan S1 den 28/8.
Alla kandidater har blivit intervjuade av Näringslivsansvarig 17/18 och ViceNäringslivsansvarig 17/18.
Då Projektledaren för International Week som valdes inför S1 inte gått att komma i kontakt
med sedan början av september med varken telefon, mail, sociala medier med mera,
beslutade jag i samråd med Vice-Näringslivsansvarig 17/18 att avsätta Andreas Furth och
tillsätta en ny projektledare.

Förslag
Då Kårstyrelsen bör fatta de slutgiltiga besluten i dessa frågor föreslår jag att Kårstyrelsen
stadfäster beslut tagna i näringslivsutskottet 17/18.
Jag yrkar därför på
att
stadfästa beslutet om att avsätta Andreas Furth från posten som Projektledare
för International Week för verksamhetsåret 17/18.

att
stadfästa valet av följande person till Projektledare för Career Week i
Näringslivsutskottet:
•

David Green

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

Brenda Odhiambo Awour

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

Lukas Broström

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

Näringslivsansvarig 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående inköp av flaggor
Kårhuset Lund, 2017-11-07
Caroline Svensson, Informationsansvarig

Motion angående inköp av flaggor
Bakgrund
Vi har en väldigt fin flaggstång på framsidan, men tyvärr är alla flaggor med vår logga på
trasiga. Därför tycker jag att det skulle vara en bra idé att köpa in lite nya och även några
svenska flaggor när vi ändå håller på. Tanken är att vi ska ha flaggor för ca två år framöver
med det här inköpet.
Jag har kontaktat Flaggfabriken Kronan som vi tidigare beställt av och bett om en offert på 4
stycken Teknologkårenflaggor och 2 stycken Sverigeflaggor i samma storlek som innan. Det
skulle gå på 14 683, 5 kr inklusive moms och sedan tillkommer frakt på 286 kr. Så totalt
14 683,5 kr.

Förslag
Undertecknad yrkar på
att

Styrelsen godkänner ett inköp av flaggor på 14 700 kr som tas från
underhållningsfonden.

I flaggstångens tjänst, dag som ovan

CAROLINE SVENSSON
Informationsansvarig 2017
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Motion angående flytta styrelsemöte
Kårhuset Lund, 2017-11-07
Caroline Svensson, Informationsansvarig

Motion angående flytta styrelsemöte
Bakgrund
Den 7e december tänkte ett gäng heltidare och styrelsemedlemmar dra ihop ett julbord för
alla funktionärer då vi i dagsläget inte har ett Tackmästeriustkott. Det datumet valdes
eftersom det passade bra med Lophtet och att det låg bra i tiden. Tyvärr råkar S7 ligga där,
vilket är lite tråkigt. Därför hoppas jag att styrelsen har möjlighet att flytta mötet från
torsdagen till måndagen samma vecka.

Förslag
Undertecknad yrkar på
att

Styrelsen flyttar S7 från 7/12 till 4/12.

I julbordets tjänst, dag som ovan

CAROLINE SVENSSON
Informationsansvarig 2017
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående uppdatering av Poli
för alkohol och droger
Kårhuset Lund, 2017-10-11
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

Motion angående uppdatering av Policyn för
alkohol och droger
Bakgrund
Teknologkåren vid LTH har sedan 2016 en policy för alkohol och droger. Policyn behandlar
utförligt TLTHs ställningstagande i frågan om alkohol samt på vilket sätt nyttjandet av
alkohol inom organisationen ska gå till med avseende på bl.a. försäljning och tackfester.
Policyn behandlar däremot enbart kortfattat vårt ställningstagande gällande narkotikaklassade
substanser och den berör inte alls andra stämningshöjande substanser utöver alkohol och
tobak som ej är narkotikaklassade. Inte heller ger den vägledning i om hur funktionärer och
medlemmar som misstänks och/eller har blivit påkomna med att nyttja ej receptbelagda
narkotikaklassade läkemedel eller andra substanser ska bemötas.

Förslag
Under höstens nollning 2017 har ett flertal händelser inträffat där funktionärer (ej på kåren
centralt) har ertappats med stämningshöjande substanser. Att ha en tydlig policy som ger
stöttning och klarhet i hur dessa situationer skall bemötas hade underlättat hanteringen av
dessa händelser, både känslomässigt och tidsmässigt. Den berörda sektionen har själva
uttryckt en önskan om ökad tydlighet i policyn för alkohol och droger då den är gemensam
för TLTH och sektionerna.
Jag yrkar därför på
att
Policyn för alkohol och droger uppdateras på sådant sätt att stycket, punkt 4.5, om
narkotika utvecklas och förtydligas.
att

Punkt 4.5 ändras om och delas upp på följande sätt:

Se bilaga 1.
att
Fotnoter och övriga rubriker uppdateras så de efter ändringen av punkt 4.5 förblir
korrekta.
att

Punkt 3 (Vision) ska uppdateras på följande sätt:

….
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående uppdatering av Poli
för alkohol och droger
Kårhuset Lund, 2017-10-11
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

Teknologkåren ska ha nolltolerans mot alla typer av narkotika och stämningshöjande
substanser utöver tobak och alkohol, för annat än medicinskt bruk, och allt bruk av dessa
räknas som missbruk.
….

I Organets tjänst, dag som ovan

LOVISA MAJTORP

Aktivitetssamordnare
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Bilaga 1
Kårhuset Lund, 2017-10-11
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

Bilaga 1
4.6 Droger och skadligt bruk

Med droger menas här all icke-medicinsk användning av läkemedel samt all användning av
narkotika och anabola androgena steroider. All användning av dessa skall betraktas som
missbruk och även användning av andra stämningshöjande medel som kan medföra fara för
liv eller hälsa och som används eller kan antas användas för att uppnå en stämningshöjande
effekt eller annan påverkan är otillåten.
Med skadligt bruk avses en konsumtion som är skadlig för hälsan, ekonomin och som ger
negativa konsekvenser i sociala sammanhang, både på medarbetar- och organisationsnivå.
Teknologkåren tar avstånd från all form droger och att inneha eller använda droger på event
som arrangeras av TLTH, i TLTHs lokaler samt sektionshusen eller på annat plats som kan
associeras med Teknologkåren är otillåten.

4.7 Tecken på alkohol- och drogproblem

Exempel på tidiga tecken vid alkohol- och drogproblem kan vara1:
- nedgång i studieprestation
- obalanserat uppträdande
- svårighet att passa tider
- minskat intresse för klädsel och personlig hygien
- luktar alkohol
- upprepad frånvaro

4.8 Vid misstanke om eller påkommande av skadligt bruk hos
funktionärer och medlemmar
Vid misstanke om att en funktionär/ medlem har problem med skadligt bruk är det alltid rätt
att handla. Tala först med individen själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med
Aktivitetssamordnaren direkt eller med hjälporgan Studenthälsan, Studentprästerna eller
LTHs kuratorer för vidare stöttning.
Vid misstanke om innehav eller bruk av droger skall ansvarig person på plats omedelbart
informeras och konfrontation ska ske när tillfälle ges. En dialog ska hållas med den aktuella
 Alkohol och andra droger – Gemensamma riktlinjer och rutinbeskrivning vid Lunds universitet.

1
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Bilaga 1
Kårhuset Lund, 2017-10-11
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

funktionären/ medlemmen där situationens allvar tydligt framgår. Aktivitetssamordnaren
finns till förfogande vid hanteringen av dessa samtal.
Vid påkommande av bruk av droger skall festarrangör och vakter omedelbart informeras och
brukaren avvisas från eventet på ett betryggande sätt. Vid användandet av olagliga substanser
ska polis kontaktas. Teknologkåren har ingen förpliktelse att rapportera om missbruk till
Lunds Universitet men ska informera studenten om var denne kan vända sig för att få hjälp
och stöttning2.
En funktionär som ertappats med att inneha och/eller vara påverkad av droger kan komma
att bli avstängd från sin(a) funktionärspost(er) med omedelbar verkan och i upp till ett år.
Övriga medlemmar kan komma att nekas tillträde till event arrangerade av TLTH3.

4.9 Kontaktuppgifter

Kontaktlista inom Lunds universitet:
Studenthälsan tel. 046-222 43 77
Studentprästerna tel. 046-718735
Kuratorer LTH, tel. 046-222 37 14, 046-222 72 47
Kontaktlista utanför Lunds universitet:
AA Anonyma alkoholister tel. 08-720 38 42
Beroendecentrum, SUS, Malmö, tel. 040- 33 16 00
Rådgivningsbyrån SUS Lund, tel. 046- 17 89 30
Sjukvårdsupplysningen tel. 1177
Vårdcentral/husläkare

4.10 Samarbeten med artister

Återkommande har Teknologkåren samarbeten med artister som spelar på diverse event och
eftersläpp. Det åligger Teknologkåren att inte ge artisten alkohol som betalning för ett
uppträdande. Teknologkåren ska inte heller bevilja att artistens privata gäster särbehandlas
från övriga gäster i lokalen. Artisten ska framföra sitt uppträdande utan att vara märkbart
påverkad och vid misstanke om drogpåverkan kan artisten komma att nekas uppträda.

 Alkohol och andra droger – Gemensamma riktlinjer och rutinbeskrivning vid Lunds universitet.
 Beslutet tas i samråd med Aktivitetssamordnaren vi Teknologkåren.

2
3
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STYRELSEHANDLING
Motion angående projektgrupp för
utbytesmässa
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Tobias Wrammerfors, studiesocialt ansvarig

Motion angående projektgrupp för
utbytesmässa
Bakgrund
Under VMx-mötet den 1/11/17 togs det upp att det finns som önskan både från
världsmästare på olika sektioner samt den internationella avdelningen på LTH om att
arrangera en ”exchange fair” där nuvarande internationella studenter samt återvändande
svenska utbytesstudenter bjuds in för att berätta om landet de varit i samt lärosätet de
studerat vid för studenter som är intresserade av att söka utbyte. Liknande events har
genomförts på sektionsnivå tidigare men VMx anser att det finns ett stort värde i att göra det
regelbundet på central nivå, speciellt då många osäkerheter existerar bland studenter om vad
för möjligheter till utbytesstudier som finns.
Tanken är att denna utbytesmässa skulle äga rum någon gång under oktober i samband med
att ansökan till utbytesstudier är öppen. Första upplagan av mässan skulle då äga rum
oktober 2018. För att skapa mässan borde en projektgrupp inrättas, då det är svårt att
genomföra ett större projekt som detta genom ett kollegiesamarbete som VMx. I idealfallet
skulle detta vara ett återkommande projekt.
Preliminärt beräknas följande kostnader för mässan:





2000 kr för lokal- och utrustningskostnader(hyra av Gasque, PPA-kostnader, etc)
1000 kr för material och dekorationer(dukar till bord, utställningstavlor, godis att
dela ut på mässan, etc.)
2000 kr för funktionär- och voluntärstack till de som arbetar med mässan (Feedback
önskas på denna summa)
1000 kr för övriga oförutsedda kostnader

Det finns även möjlighet att söka delfinansiering från internationella avdelningen på LTH
när en projektgrupp valts, dock osäkert exakt hur mycket.

Förslag
Jag i samråd med VMx föreslår därför att inrätta detta som projekt samt skapa en
funktionärspost för projektledare och rum i budgeten för eventet.
Jag yrkar därför på
att

skapa funktionärsposterna ”Projektledare för Utbytesmässan” samt ”Vice
Projektledare för Utbytesmässan” med befogenhet att välja ytterligare
projektgruppsmedlemmar efter behov. Posten väljs lämpligen av styrelsen
och placeras under utbildningsutskottet.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående projektgrupp för
utbytesmässa
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Tobias Wrammerfors, studiesocialt ansvarig

att

avsätta 6000 kr som budgetavsteg i lämplig plats i budgeten alternativt arbeta
för att det ska ingå i budgeten 18/19.

English summary
VMx and the international desk at LTH have requested that we arrange an exchange fair for
all students at LTH during October when the application period for exchange students is
open. This fair should provide the opportunity for students considering going on exchange
to meet with international students and returning Swedish students.
We ask to create two volunteer positions with the ability to recruit further project group
members to arrange this fair as well as setting aside 6000 SEK as a budget to arrange the fair.
It will be possible to request part of this sum from the international desk at LTH.

I VMx:s tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
Studiesocialt ansvarig 17/18
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående IT-infrastruktur
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion angående IT-infrastruktur
1.

Bakgrund

En av verksamhetsplanens punkter behandlar IT-infrastruktur och arbetsgruppen för denna
punkt har undersökt och utrett nuvarande system samt tagit fram två förslag på hur
Teknologkåren kan välja att gå vidare med detta arbete. Bifogat till denna motion finns en
rapport kring hur arbetsgruppen har arbetat och vilka förslag denna har kommit fram till.
Sammanfattat anser gruppen att en förändring är nödvändigt och har tagit fram två
alternativ.
(1) Förslaget innebär en serverlösning hos LTH och att Teknologkåren köper in egen
hårdvara. Uppskattad kostnad är ca 386 000 kr över en 4-årsperiod
(2) Förslaget innebär att Office Management levererar hårdvara, mjukvara och support
gällande allt för en fast månadskostnad under en avtalsperiod på 3 eller 4 år. Uppskattad
kostnad är ca 1 100 000 kr över en 4-årsperiod
Gruppen ser inte hur man kan försvara den stora skillnaden i kostnad mellan de olika
alternativen och väljer därför att förorda att Fullmäktige går vidare med förslag (1).
2.
Förslag
Arbetsgruppen yrkar därför på
att
arbetsgruppen får i uppdrag att gå vidare med förslag (1) som innebär en
serverlösning hos LTH och inköp av egen hårdvara enligt kalkyl i rapporten.
att
avsätta 425 000 kr (386 000 kr + ca 10% i oförutsedda kostnader) från Kårhusets
underhållsfond.
att
förslaget läggs på beslutsuppföljning för redovisning till fullmäktigemöte 5 2018 med
arbetsgruppen som ansvariga.
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Anders Nilsson, Generalsekreterare

I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

DAVID UHLER BRAND

PONTUS LANDGREN

JOOST KRANENBORG

Generalsekreterare 17/18

Utbildningsansvarig för
interna frågor 17/18
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DOCUMENT FOR THE UNION REPRESEMTATOVE
COUNCIL
Motion regarding IT
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Anders Nilsson, General-Secretary

Motion regarding IT
1.

Background

One of the plan of operations is to survey our IT infrastructure and the workgroup for this
has investigated the current system and presented two proposals for how the Union can
choose to continue with this work. Attached to this motion is a report on how the group has
worked and which conclusions have been drawn from this work.
To summarise the report, the group has concluded that the Union’s current solution is
inadequate and presents two suggestions of change.
(1) A server solution provided by LTH and with hardware and onsite solution administered
by TLTH.. Estimated cost is approximately 386 000 SEK over a 4-year period of which a
larger portion is a direct upfront cost
(2) Office Management supplies hardware, software and support for a fixed monthly fee
during a 3/4 year contract period. Estimated cost is approximately 1 100 000 SEK over a
4-year period
The group thinks that it is a big difference in cost between the different options and
therefore elects to propose that the Representative Council proceed with proposals (1).
2.
Suggestions
The working group plead
that
the working group is tasked with proceeding with proposal (1) involving a server
solution by LTH and purchasing own hardware according to the calculation presented in the
report
that
the Representative Council sets aside 425 000 SEK (386 000 SEK + 10% for
unforeseen costs) from the Union house maintenance fund.
that
the proposal is submitted to follow-up at the Representative Council meeting in May
2018 with the working group as the responsible party

Day as above
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

 (2)

DOCUMENT FOR THE UNION REPRESEMTATOVE
COUNCIL
Motion regarding IT
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Anders Nilsson, General-Secretary

ANDERS NILSSON

DAVID UHLER BRAND

PONTUS LANDGREN

JOOST KRANENBORG

General-Secretary 17/18

Head of Internal Educational
Affairs 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion - Arbetsgrupp för omarbetning av
Policy inför GDPR
Kårhuset Lund, 2017-10-23
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion - Arbetsgrupp för omarbetning av
Policy inför GDPR/Workgroup for Policy changes

due to GDPR
1.

Bakgrund

Den 25 maj 2018 lanseras ett nytt direktiv från EU kallad GDPR (General data protection
regulation) som kommer ersätta bland annat PUL (Personuppgiftslagen) och därmed
kommer vi som organisation behöva omarbeta våra rutiner och föreskrifter gällande hur vi
hanterar våra medlemmars personuppgifter.
En bra lösning på hur vi ska kunna anpassa till det nya direktivet är att omarbeta Policyn för
användning av medlemmarnas adresser till en mer heltäckande policy för hantering av
personuppgifter.
On the 25th of May 2018 a new directive from EU, GDPR ( General data protection regulation ) that will
replace PUL ( Personuppgiftslagen) and therefore we need to change our routines and regulations regarding the
personal data of our members.
A solution to help the union follow the new directive is to rework our Policy concerning the usage of members
addresses to a more covering policy of members personal data.
2.
Förslag
Jag yrkar därför på
att
Kårstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp 3-5 personer med Generalsekreteraren som
samordnare för att omarbeta policyn.
att
Det åligger arbetsgruppen att samla in information gällande vilka personuppgifter
kåren hanterar i vilket syfte samt hur vi som organisation vill använda våra medlemmars
personuppgifter.
att
Arbetsgruppen ska skicka policyn på remiss till kårstyrelsen, sektionstyrelserna, och
fullmäktige.
that
The Union Board appoint a workgroup with 3-5 people to rework the policy with the Secretary
General as convener.
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Policy inför GDPR
Kårhuset Lund, 2017-10-23
Anders Nilsson, Generalsekreterare

that
It is the duty of the workgroup to gather information about which personal information the union
handles, for what purpose and how we as an organization want to use our members' personal data.
that
The working group shall send the policy on referral to the union board, the guild boards as well as
the union council.

I medlemshanteringens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

Generalsekreterare 17/18
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STYRELSEHANDLING
Diskussionsunderlag angående
entledigande av funktionärer
Kårhuset Lund, 2017-11-14
Ledningsgruppen Utbildningsutskottet

Diskussionsunderlag angående
entledigande av funktionärer

Bakgrund
I oktober fick Utbildningsutskottet in en fråga från en institution på LTH om hur man går
tillväga om man vill begära att en studentrepresentant entledigas. Det visade sig senare vara
onödigt att gå vidare med detta då det visade sig representanten i fråga inte var vald av kåren
överhuvudtaget.
Dock fick detta ärende oss att inse att det i nuläget inte finns några tydliga rutiner för hur
kåren ska hantera en begäran att entlediga en studentrepresentant eller annan funktionär som
kommer från annan individ än funktionären själv utöver att stadgar och reglemente säger att
den instans som tillsatt en funktionär även har rätt att entlediga sagda funktionär.
Studentkårsförordningen § 7 säger även att studentkårer har rätt att entlediga
studentrepresentanter.
Då att entlediga en funktionär mot hens vilja både är en drastisk åtgärd som inte bör vidtas
utan genomtanke samt något som kåren behövt göra under året (exempelvis under
nollningen) skulle det behövas tydliga rutiner för hur ett sådant ärende ska hanteras. Avsikten
med att skapa sådana rutiner är inte att göra det lättare att entlediga funktionärer på något
sätt, utan att skapa en konsekvent och rättvis process för att avgöra om en funktionär ska bli
entledigad eller inte.

Frågeställningar för diskussion
Följande frågeställningar skulle behöva besvaras:
Frågor angående arbetsprocessen






Vad för slags styrdokument bör kontrollera detta? Policy eller riktlinje?
Hur ska dokumentet arbetas fram? Arbetsgrupp? VP-punkt till nästa år?
Vad bör en sådan policy/riktlinje innehålla? (Förslag på frågeställningar finns nedan)
Vilka ska eventuellt förslag gå ut på remiss till?

Frågor angående innehåll

Ett utkast på vilka frågeställningar en sådan riktlinje/policy bör besvara:




Hur ska processen se ut? Hur ska begäran göras och vad ska den innehålla? Vem
beslutar om huruvida begäran behandlas överhuvudtaget? Vad för möjlighet ska den
anklagade funktionären ha att försvara sig?
Vilken instans ska behandla processen? Samma som valt funktionären och ska ta det
slutgiltiga beslutet?
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Ledningsgruppen Utbildningsutskottet






Vad borde listas som grunder för entledigande? Borde olika grunder ses som olika
allvarliga? I.e. borde det vara nolltolerans för vissa företeelser medans andra
resulterar i varning först?
Vilka bör informeras om en pågående entledigandeprocess?
Vad händer om begäran rör någon med en maktposition inom kåren?

English Summary
A discussion needs to be carried out about whether the Student Union needs a formal
procedure for handling requests for a volunteer to be removed from their position. What
kind of governing document should outline such a procedure, how should the document be
produced, and what should it contain?

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS

PONTUS LANDGREN

HANNA JÄRPEDAL

MARCUS BÄCKLUND

Studiesocialt ansvarig 17/18

Utbildningsansvarig för externa frågor 17/18
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BESLUTSUPPFÖLJNING
Kårhuset Lund, 2017-09-29
Styrelsen

Beslutsuppföljning
Möte

Beslut

Uppdraget

Redovisas

S2 13/14

Civilingenjörsringen

S8 17/18

S3 13/14

Funktionärsregister

S13 15/16

Uppföljning av
internationaliseringsarbete

Patrik
Gustafsson
Patrik
Gustafsson
Patrik
Gustafsson

S7 17/18

Se till att det är
live och används!
Mindre projekt

S13 15/16

Uppföljning av
Utbildningsutskottets struktur

Tim Djärf

S7 17/18

Slutrapport

S1 17/18

Jacob Tyrberg

S6 17/18

S1 17/18

Revidering av utskotts-direktivet
för ArmU
Utredning av stödmedlemskap

Tim Djärf

S7 17/18

S1 17/18

Revidera krishanteringsplanen

S10 17/18

S2 17/18

Skriva guide till sous vide
utrustning
Beskrivning av fanborgens medalj

Patrik
Gustafsson
Emil Thorselius
Patrik
Gustafsson
Anders Nilsson,
David Uhler
Brand
Patrik
Gustafsson

S6 17/18

S3 17/18
S3 17/18

Redovisning av äskning av pengar
från Lundakarnevalen

S3 17/18

Uppföljning av per capsulam beslut
om ekonom och kanslisttjänsten
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Kommentar

Guide
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