AGENDA
Council meeting 9

Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, President 17/18

Agenda Council meeting 9
Time: Wednesday 29th of November 2017 at 17:15
Place: Hollywood, Kårhuset

§ Subject

Measure

1 SOM

Decision

2 Summons

Decision

3 Attendance

Decision

4 Acting speaker of the Council meeting

Decision

6 Time for adjustment of the protocol

Note

X

5 Minute reviewers

Decision
Decision

X

7 Co-option

Decision

X

8 Agenda

Decision

9 Previous protocols

Decision

10 Messages

Information

11 Reports

Information

a) The Board of KFS

Information

c) The Presidium

Information

b) The Board of the Union (STLTH)
d)

The Economy

Attachment

X

1.1

2.1

Information
2.2

Information

12 Resignations

Decision

X

13 Elections

Decision

X

14 K-guilds by laws, denial on latest meeting

Information

X

16 Motion: Alcohol- and drugpolicy

Decision

18 Workgroup: FM-education

Discussion

15 Ratify M-guilds bylaw

Decision

17 Propostion: IT-infrastructure

Decision

19 Other

Decision

3.1
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.2 5.3

X

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

20 SCM

PATRIK GUSTAFSSON
President  17/18
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AGENDA
Council meeting 7

Kårhuset Lund, 2017-09-18
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

1.
§ 4

Notes regarding the agenda

It is suggested that the Council chooses Tim Djärf as acting speaker of the
Council.

§ 6

It is suggested that the Council allows one week for the completion and then
on week for the adjustments of the protocol. In other words the protocol is
suggested to be finished by 2017-12-06 and adjusted by 2017-12-12.

§ 7

It is suggested that the Council co-opt everyone that puts their name down
on a paper that is passed around the room.

§ 9

Protocols that await signatures: FM 8/2017

§ 12

No resignations has been received

§ 13

No election has been received

§ 14

On the latest Council meeting one change in the K-guilds by-laws was denied,
John alvén has written a respons to the guild that is attached.

§ 15

The council should start a workgroup for making a plan of the Council
education, like the one for this years council.
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DAGORDNING
Fullmäktigemöte 9

Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Dagordning Fullmäktigemöte 9
Onsdag  29 november 2017 klockan 17:15
Plats: Hollywood, Kårhuset
Tid:

§ Ärende

Åtgärd

1 OFMÖ

Beslut

2 Tid och sätt

Beslut

4 Val av mötesordförande

Beslut

6 Datum för justering av protokoll

Ko
m

3 Justering av röstlängd

Beslut

5 Val av justeringspersoner

Beslut
Beslut

X

7 Adjungeringar

Beslut

X

8 Fastställande av föredragningslista

Beslut

9 Föregående mötesprotokoll

Beslut

10 Meddelanden

Information

11 Rapporter

Information

a)
b)
c)
d)

KFS styrelse

Information

Kårstyrelsen

Information

Presidiet

Information

X

X

2.2

Information
Beslut

X

13 Valärenden

Beslut

X

14 Utskick till K-sektionen ang stadga

Information

X

16 Motion: Alkohol- och drogpolcy

Beslut

18 Arbetsgrupp, FM-utbildning

Beslut

Beslut

17 Proposition - IT-system

Beslut

19 Övrigt

Diskussion

20 OFMA

Beslut

I Teknologkårens tjänst,
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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1.1

2.1

Ekonomin
12 Avsägelser

15 Stadfästande M-sektionensstadga

Bilaga

3.1
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.2 5.3

X

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

DAGORDNING
Fullmäktigemöte 9

Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Kommentarer till dagordningen
§ 4
§ 6

Fullmäktige förslås välja Tim Djärf till mötesordförande.
Fullmäktige föreslås ge en veckas tid för att färdigställa protokollet samt en
vecka för justering av protokollet. Med andra ord föreslås protokollet vara
färdigskrivet senast 2017-12-06 samt färdigjusterat senast 2017-12-12

§ 7

Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en lista som skickas
    runt.

§ 9

Protokoll som inväntar underskrifter: FM 8/2017

§ 12

Inga avsägelse har inkommit

§ 13

Inga valärenden har inkommit

§ 14
På senaste fullmäktigemöte så avslogs en ändring i K-sektionens stadga. Bifogad
handling är det utskicket som John Alvén skrev ihop till K-sektionen.
§ 18
Fullmäktige bör inrätta en arbetsgrupp som ansvarar för planering och
genomförandet av en fullmäktigeutbildning likt den som genomfördes för det sittande
fullmäktiget.
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RAPPORT
Fullmäktigehandling - KFS styrelse
Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

KFS styrelse

För KFS så rullar arbete på, det har varit lite sämre försäljning under hösten men följer till
stor del mönstret från förra året. Den 14/11 höll KFS sin årsstämma där det lämnades
ansvarsfrihet för förra årets styrelse samt valdes den nya styrelse för KFS.
Styrelsen sammansättning kommer se ut som följande:
-

Erik Larsson, Ordförande
Rasmus Kjellén
Oskar Hansson
Sara Gunnarsson
Elin Nordahl
Charlie Widenfors
Frida Hammarberg

KFS board

For KFS, the work is rolling on there has been a slight fall in sales this autumn, but this
largely follows the pattern from last year. On 14/11 KFS held it´s annual general meeting,
where discharge was given to last year's board and the new board of the KFS was elected.
The board composition will look like the following:
- Erik Larsson, Ordförande
- Rasmus Kjellén
- Oskar Hansson
- Sara Gunnarsson
- Elin Nordahl
- Charlie Widenfors
- Frida Hammarberg

I aktiernas tjänst, dag som ovan
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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RAPPORT
Fullmäktigehandling - Heltidarrapport
Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Heltidarrapport från presidiet
Avser perioden 2017-11-01 - 2017-11-22.

Utbildning
Inom utbildningsområdet har arbetet med Speak-up days satt fart och det kommer att
arrangeras en fråga rektors pub den 12/12. Vidare har arbetet med SOUP fortsatt framåt och
planen är att detta skall ut på remiss under december månad.
Inom nationell utbildningspolitik har det förts diskussion gällande vad SFS bör ha för någon
ny fokusfråga och vi har även arbetat med rekryteringen av en delegation till SFSFUM.
Teknologkåren har fått klart att vi kommer att skicka en person till Almedalsveckan,
planering sker nu för vem vi kommer att ha möjlighet att skicka och hur vår närvaro under
Almedalen skall läggas upp och genomföras.
Under perioden har Likabehandlingskollegiet haft en mycket lyckad spelkväll med ett fullsatt
Cornelis, vilket är ett event om mest troligen kommer att ske igen.
Under de gångna veckorna har det på sociala medier uppkommit en kampanj som de flesta
mest troligen har sett, nämligen #metoo och sedan även #teknisktfel. Vi har valt att göra ett
inlägg på vår facebook gällande detta och en arbetsgrupp har skrivit en enkät för att vi ska få
en uppfattning om hur utbrett det är med sexuella trakasserier hos oss och var vi då ska göra
riktade insatser så att detta inte förekommer.

Fritid
Inom Kårens fritidsverksamhet har vi dragit igång med ett Karnevalskollegie för att stötta
sektionerna i deras karnevalsarbete, detta var lyckat och det fanns en person från kommittén
för Lundakarnevalen med på mötet vilket bidrog till bra diskussion och många sektioner fick
inspiration till vidare arbete inom karnevalen.
Det har även genomförts ett av våra större event nämligen F1 röj, som även i år har haft flera
deltagare som har varit taggade på F1 röj.
Den 16/11 släpptes biljetterna till årets upplaga av Nyårsbalen, även i år fanns det ett väldigt
högt tryck på biljetterna som sålde slut på sju minuter! Vilket är väldigt roligt för ett sådant
här event.
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RAPPORT
Fullmäktigehandling - Heltidarrapport
Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Näringsliv
Det största som har hänt inom näringslivsområdet är såklart att ARKAD har genomförts,
med nästan 200 utställare och 400 funktionärer. Detta är ett väldigt stort evenemang som tar
mycket kraft från hela organisationen, men genomfördes på ett mycket lyckat sätt.
Utöver detta sker väldigt mycket löpande verksamhet med annonsering och event. Samt att
planeringen för Career week är i full gång och ser ut att kunna bli ett lyckat event.

Övrigt
Dessvärre har heltidargruppen präglats av hög arbetsbelastning på grund av sjukdom. Vår
pedell har varit sjukskriven och kom tillbaka den 19/11 och sedan den 16/11 så har vår
Aktsam varit sjukskriven och det är idag oklart hur och när hon kommer kunna komma
tillbaka till arbetet. För att hantera detta har mycket lagts ut på andra heltidare samt har det
arvoderats in annan hjälp från framförallt PPA:er för att täcka upp denna arbetstiden.
Sedan har såklart haft rekrytering av nya heltidare på gång med en öppen ansökningsperiod
där dessvärre två poster var utan sökande och var tvungen att öppna igen.
Vi har även öppnat röstningen för nästa fullmäktige, vi har en förhoppning om att få ett högt
valdeltagande och arbetar aktivt med att marknadsföra detta.

I presidiets tjänst, dag som ovan
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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REPORT
Councildocument - Presidium report
Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, Union President17/18

Presidium report
The period 2017-11-01 - 2017-11-22.

Education
In the field of education, the work on Speak-up days has started, and a question of the
Rector's pub will be held on 12/12. Furthermore, the work on SOUP has continued and the
plan is for this to go out on referral in December.
Within national education policy there has been discussion about what SFS should have for a
new focus issue and we have also worked with the recruitment of a delegation to the
SFSFUM.
We now has made it clear that we will send someone to Almedal Week, planning is now for
who we will have the opportunity to send and how our presence under Almedalen will be.
During the period, the Equal Opportunities College had a very successful game night with a
packed Cornelis, which is an event that most likely will happen again.
Over the past few weeks, social media have encountered a campaign that most people have
probably seen, named #metoo and then also # technicalerror. We have chosen to do a post
on our facebook regarding this and a working group has written a survey to get an idea of
how widespread sexual harassment is with us and where we should do targeted efforts so
that this does not occur.

Recreation
Within the recreation fieal we have started a Carnival College to support the guilds of their
carnival work. This was successful and there was a person from the Lundakarneval
committee at the meeting which contributed to good discussion and many sections received
inspiration for further work in the carnival.
There has also been one of our major events, named F1 röj, which has also had several
participants who have been tagged on F1 röj.
On 16/11 the tickets were released for the year's edition of the New Year's Baal, this year
there was a very high pressure as last year on the tickets that ended on seven minutes!
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Councildocument - Presidium report
Kårhuset Lund, 2017-11-22
Patrik Gustafsson, Union President17/18

Career
The biggest thing that has happened in the business sector is, of course, ARKAD. With
almost 200 exhibitors and 400 functionaries. This is a very big event that takes a lot of power
from the entire organization, but was performed in a very successful way.
In addition to this, a lot of ongoing activities are happening with advertising and events. And
the planning for Career Week is in full swing and seems to be a successful event.

Övrigt
Unfortunately, the sabbatical officers has been characterized with high workload due to
illness. Our Pedell has been on sick-leave and returned on 19/11 and since 16/11 our
Aktsam has been on sick-leave and today it is unclear how and when she will be able to get
back to work. In order to handle this, much has been spread on other sabbaticals, and we
have paid PPAs to cover some work as well.
Then, of course, there has been the recruitment of new sabbatical officers on the go with an
open application period where unfortunately two officers had zero applicants and had to
reopen.
We have also opened the vote for the next Council, we are hoping to have a high voter
participation and are actively working to promote this.

I presidiets tjänst, dag som ovan
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Förtydligande gällande avslag av
sektionsstadga
Kårhuset Lund, 2017-11-09
John Alvén, Fullmäktigeledamot ’17

Förtydligande gällande avslag av
sektionsstadga
Eng: Clarification regarding rejection of the guilds by-laws

Eng: Summary
During the 8th Union Representative Council meeting, 2017-10-31, the Council decided to
reject parts of the ratification of proposed changes to the K-guilds by-laws (the second
motion). This was done because the proposed changes were not in line with how the Union’s
by-laws are written. The three other motions regarding changes in the K-guilds by-laws was
ratified.

Sammanfattning
Under Fullmäktigemöte 8, 2017-10-31, valde Fullmäktige att avslå stadfästandet av en del av
K-sektionens stadga (motion 2). Grunden till detta var att den föreslagna förändringen av
stadgan ansågs stå i strid med hur Teknologkårens stadga är skriven. Resterande tre motioner
om förändringar av styrdokument stadfästes då det inte ansågs stå i strid med liggande
styrdokument.

Detalj
Motion 2 ville ändra följande;
§9:1:1 Valbarhet
ändra från
Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare, ha den insikt i
ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver och ha god insikt i
Sektionens verksamhet. En person är inte valbar som Revisor om denne har
näringsförbud. Revisorerna får inte revidera ett år då de haft ekonomiskt
ansvar på Sektionen.
till
Revisorerna skall vara myndiga, ha den insikt i ekonomiska förhållanden som
uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens verksamhet. En person är
inte valbar som Revisor om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte
revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på Sektionen. Revisorerna får
inte heller ha eller ha haft ett nära förhållande med någon i styrelsen.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Förtydligande gällande avslag av
sektionsstadga
Kårhuset Lund, 2017-11-09
John Alvén, Fullmäktigeledamot ’17

I Teknologkårens stadga, kapitlet om Sektionerna, står följande;
§10.11 Funktionärer
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.
Då K-sektionens föreslagna förändring av sin stadga enligt Fullmäktige skulle bryta mot
denna paragraf, speciellt meningen ”Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på
sin Sektion…” valde Fullmäktige att avslå den föreslagna förändringen.
Fullmäktige tycker att det är viktigt att undvika jäv, speciellt i en granskande position, varför
Fullmäktige också, i viss utsträckning, är benägen att hålla med motionärerna om att
andemeningen är bra. Tyvärr har dock Fullmäktige inte i uppgift att bedöma huruvida en
förändring är bra eller dålig utan istället huruvida den står i strid med liggande styrdokument
eller inte.
Diskussion fördes kring huruvida delar av motionen kunde förändras för att kunna stadfästas
och även fast Fullmäktige har detta mandat ansågs det inte vara lämpligt att göra
förändringen i K-sektionen ställe. Istället valdes avslag så att K-sektionen själva kan ta
ställning till hur eventuella förändringar av lydelse eller mening ska förändras.
I skrivande stund håller Teknologkåren på att utreda vilka krav som kan ställas på en person
inför ett funktionärsval, framförallt med avseende på åldersgränser men även ur andra
aspekter. Det ligger kanske då i K-sektionens intresse att avvakta tills detta är gjort.
Fullmäktige kan dock inte garantera att just K-sektionens föreslagna förändringar kommer
att tas med i en eventuell revidering av styrdokumenten.

I Fullmäktiges tjänst, dag som ovan

JOHN ALVÉN

Fullmäktigeledamot ’17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

2 (2)

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Maskinsektionen inom TLTH
10 okt 2017

Höstterminsmöte I 2017

Protokoll Höstterminsmöte I 2017
Tid: Tisdagen den 10 okt 2017 kl 17:00
Plats: M:A, Maskinhuset LTH

§

Ärande

Åtgärd

Bilaga

(Se handlingarna för bilagor)

§0

Genomgång av mötesteknik och mötesformalia

Information

1

Seniorsledamot John Alvén går igenom mötesformalia
John Alvén kommer vara Talman till dess att ordinarie Talman Oliver Bengtsson
kommer tillbaka till mötet.
§1

TFMÖ

Ordningsfråga
Talman John Alvén förklarade mötet öppnat kl 17.24

§2

Val av mötessekreterare

Ordningsfråga

Talman John Alvén yrkar på
att

välja Susanna Björn till mötessekreterare

Mötet beslutade
att
§3

bifalla yrkandet

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ordningsfråga

Mötet beslutade
att

välja Oscar Blomqvist och Viktor Karlsson till rösträknare tillika
justeringsmän
1

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Maskinsektionen inom TLTH
10 okt 2017

Höstterminsmöte I 2017
§4

Fråga om mötes behöriga utlysande

Ordningsfråga

Kallelse till sektionsmötet ska, enligt sektionens styrdokument, anslås senast 15
läsdagar före mötet för att anses behörigt utlyst.
Talman John Alvén yrkar på
att

mötet är behörigt utlyst

Mötet beslutade
att
§5

bifalla yrkandet

Fastställande av föredragningslista

Ordningsfråga

Mötet beslutade
att
§6

godkänna dagordningen i sin helhet

Adjungeringar

Ordningsfråga

Talman John Alvén yrkar på
att

samtliga närvarande som är uppskrivna på listan som ej är medlemmar
av Maskinsektionen inom TLTH ska adjungeras med yttrande- och
yrkanderätt

Mötet beslutade
att
§7

bifalla yrkandet

Datum för justering av protokoll

Ordningsfråga

Mötessekreteraren yrkar på
att

protokollet ska vara justeringsmännen till handa senast den 17 okt 2017

att

protokollet ska vara färdigjusterat senast den 31 okt 2017

att

protokollet ska offentliggöras senast den 1 nov 2017
2

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Maskinsektionen inom TLTH
Höstterminsmöte I 2017
10 okt 2017
att
eventuella stadgeändringar skickas till Fullmäktige på Teknologkåren
senast den 1 nov 2017
Mötet beslutade
att
§8

bifalla samtliga yrkanden

Meddelande
§8.1

Information

Presentation av aktiva medlemsföreningar
I nuläget finns inga aktiva medlemsföreningar.

§8.2

Övriga meddelanden
Sebastian Green meddelar att alla måste fylla i närvarolistan på
maskinsektionen.com/sektionsmote både när de kommer och går.
Oscar Blomqvist påminner om att alla måste ta en röstningslapp för att rösta.

§9

Val av inspektor

Beslut

5

9.1 Fastställande av valförfarande
Talman John Alvén yrkar på
att

Jan-Eric Ståhl får presentera sig så länge han vill och att mötet senare går till beslut

om valförfarande för resterande poster
Mötet beslutade
att

bifalla yrkandet i sin helhet

9.2 Val av inspektorn
Valberedningens förslag Jan-Eric Ståhl presenterar sig och svarar på frågor
Mötet beslutade
att
§10

välja Jan-Eric Ståhl till Inspektor för Maskinsektionen för 2018 och 2019

Resultatrapport för första halvåret

Information

2
3

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Maskinsektionen inom TLTH
Höstterminsmöte I 2017
10 okt 2017
Skattmästare Thomas Reims går igenom hur sektionens konton är uppbyggda för bättre
förståelse av halvårsresultatet och presenterar resultatrapport för första halvåret av 2017 och
svarar på frågor.
Mötet beslutade
att
§11

lägga till resultatrapporten för första halvåret av 2017 till handlingarna

Propositioner

Beslut

3

§11.1 Proposition angående korrigering i reglemente
NGM-Ordförande Stina Martin presenterar proposition angående korrigering i
reglementet och svarar på frågor.
Diskussion fördes kring propositionen
Mötet beslutade
att
10.2

bifalla propositionen i sin helhet

Proposition angående Äskning Stockholmsresan
Skattmästare Thomas Reims presenterar proposition angående äskning till
Stockholmsresan och svarar på frågor
Diskussion fördes kring propositionen
Mötet beslutade
att

10.3

bifalla propositionen

Proposition angående adjungering vid styrelsemöte
Stadgeändring (Andra läsning)
InfU-Ordförande Sebastian Green presenterar propositionen angående ändring av
adjungering vid styrelsemöte och svarar på frågor. Propositionen som presenteras
blev röstad igenom på Vårterminsmötet 2017 med ändringssyrkanden att i att-satsen
ta bort ”utskottsordförande i infomationsutskottet” samt att lägga till Øverphøs som

4

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Maskinsektionen inom TLTH
Höstterminsmöte I 2017
10 okt 2017
adjungerade vid styrelsemöte och är nu uppe för andra läsningen då den omfattar
stadgeändring.
Diskussion fördes kring propositionen från Vårterminsmötet 2017
Mötet beslutade
att
§12

bifalla propositionen med ändringsyrkandena

Motioner

Beslut

4

§12.1 Motion angående TD-gruppens åliggande
Stadgeändring (Andra läsningen)
TD-Ordförande Jesper Lindberg presenterar motionen angående TD-gruppens
åliggande och svarar på frågor. Motionen som presenteras blev röstad igenom med
de ändringar som Styrelsen yrkade på i sitt motionssvar under Vårterminsmötet 2017
och är nu uppe för andra läsningen då den omfattar stadgeändring.
Diskussion fördes kring motionen och styrelsens motionssvar från Vårterminsmötet
2017
Mötet beslutade
att
§13

bifalla motionen med ändringsyrkandet

Valärenden

Ordningsfråga

§13.1 Valberedningen informerar

Information

5

Representanter från valberedningen informerar om hur förberedelserna till val av
funktionärer har gått till
§13.2 Fastställande av valförförande

Beslut

Talman John Alvén presenterar ’Praxis gällande valförfarande’ (se bilaga 5 i
handlingarna)
Talman John Alvén yrkar på
5

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Maskinsektionen inom TLTH
Höstterminsmöte I 2017
10 okt 2017
att
valförförandet går till enligt praxis
Nils Marnfeldt yrkar på
att

valförförandet går till enligt praxis men att man ökar presentation för fall B

till 4 minuter
Diskussion fördes kring yrkandena
Mötet beslutade
att

vaska fram Nils Marnfeldts yrkande

Mötet beslutade
att

bifalla det framvaskade yrkandet

Thomas Reims yrkar på
att

man endast får motkandidera vakanta poster

Johan Rogberg yrkar på
att

man endast får motkandidera vakanta poster som inte har någon

motkandidering sedan klockan 17.00 den 9 oktober 2017
Mötet beslutade
att

vaska fram Johan Rogbergs yrkande

Mötet beslutade
att

bifalla det framvaskade yrkandet

Talman John Alvén yrkar på
att

poster ska väljas enligt ordningen i Valberedningens förslag (se bilaga 5 i

handlingarna) förutom revisorer som väljs enligt dagordningen
Mötet beslutade
6
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§13.3 Val av Revisor

Beslut

Valberedningens förslag Adina Nyström presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningens förslag Thomas Reims presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Thomas Reims och Adina Nyström till Revisorer för 2018

Ajournering av mötet från 18:30 till 18:35
Mötet återupptogs 18:40
Ordinarie Talman Oliver Bengtsson återtog rollen som Talman
§13.4 Val av Teknologstyrelse
§13.4.1

Beslut

Val av Sektionsordförande

Valberedningens förslag Hampus Rosvall presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Hampus Rosvall till Sektionsordförande för 2018

§13.4.2

Val av Vice Sektionsordförande

Posten som Vice Sektionsordförande är vakant
Ebba Bratt och Johan Rogberg motkandiderar den vakanta posten
Motkandidat Ebba Bratt presenterar sig och svarar på frågor
Motkandidat Johan Rogberg presenterar sig och svarar på frågor
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’

7

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Höstterminsmöte I 2017
Mötet beslutade
att

Maskinsektionen inom TLTH
10 okt 2017

välja Ebba Bratt till Vice Sektionsordförande för 2018

Ajournering av mötet från 19:20 till 19:30
Mötet återupptogs 19:39
§13.4.3

Val av Skattmästare

Valberedningens förslag Elaine Nilsson presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Elaine Nilsson till Skattmästare för 2018

§13.4.4

Val av Verkmästare

Hampus Henåker motkandiderar posten som Verkmästare
Valberedningens förslag Marcus Daag presenterar sig och svarar på frågor
Motkandidat Hampus Henåker presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att
§13.4.5

välja Marcus Daag till Verkmästare för 2018
Val av Ordförande för Näringslivsutskottet

Valberedningens förslag Isabelle Larsson presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Isabelle Larsson till Ordförande för Näringslivsutskottet för 2018
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Valberedningens förslag Gustav Sjölin presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Gustav Sjölin till Sexmästare för 2018

§13.4.7

Val av Cafémästare

Valberedningens förslag Ella von Matern presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Ella von Matern till Cafémästare för 2018

§13.4.8

Val av Ordförande för Studierådet Maskin

Valberedningens förslag Carl Eriksson presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Carl Eriksson till Ordförande för Studierådet Maskin för 2018

Ajournering av mötet från 20.38 till 21:10
Mötet återupptogs 21:20
§13.4.9 Val av Ordförande för Aktivitetsutskottet
Nils Marnfeldt motkandiderar posten som Ordförande för Aktivitetsutskottet
Valberedningens förslag Kristian Folkesson presenterar sig och svarar på frågor
Motkandidat Nils Marnfeldt presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
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Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Kristian Folkesson till Ordförande för Aktivitetsutskottet för 2018

§13.4.10

Val av Ordförande för Informationsutskottet

Valberedningens förslag Jonathan Schulz presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Jonathan Schulz till Ordförande för Informationsutskottet för 2018

§13.5 Val av Övriga funktionärer
§13.5.1

Beslut

Val av Seniorsordförande tillika Pyntphørman

Valberedningens förslag Wilhelm Andrén presenterar sig och svarar på frågor
Valberedningen presenterar motivering för sitt förslag
Diskussion fördes enligt ’Praxis gällande valförfarande’
Mötet beslutade
att

välja Wilhelm Andrén till Seniorsordförande tillika Pyntphørman för 2018

§13.5.2

Val av TD-Gruppens Ordförande

Posten som TD-Gruppens Ordförande är vakant
TD-Ordförande Jesper Lindberg presenterar vad det innebär att vara TD-Ordförande
Mötet beslutade
att
§14

vakantsätta posten som TD-Gruppens Ordförande för 2018

Beslutsuppföljning

Information

Inga beslutsuppföljningar att behandla
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Övrigt
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Diskussion

Carl Eriksson meddelar att valet för fullmäktige på kåren är öppet till 27 oktober och han
uppmanar folk att söka.
Imorgon öppnar ansökan till posterna som väljs på höstterminsmöte 2.
Utlottning av After School-VIP
Vinnaren är…
Carl Stjernlöf! Grattis!
§16

TFMA

Ordningsfråga

Talman Oliver Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 22.09 den 10 okt 2017.
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Vid protokollet

Susanna Björn
Mötessekreterare

Viktor Karlsson
Justerare

Oliver Bengtsson
Talman

Oscar Blomqvist
Justerare
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Närvarande
2017-10-10 17.15.01 Susanna Björn

M15

Kommande

2017-10-10 17.18.27 Mathilda Mellberg

M16

Gående

2017-10-10 17.18.43 Mathilda Mellberg

M16

Kommande

2017-10-10 17.19.07 Jesper Lindberg

MD12

Kommande

2017-10-10 17.19.18 Christina N

M16

Kommande

2017-10-10 17.19.41 Fabian Larhed

Md15

Kommande

2017-10-10 17.20.03 Nils Marnfeldt

M16

Kommande

2017-10-10 17.20.04 Johan Rogberg

M15

Kommande

2017-10-10 17.20.23 Alex Mauritzson

MD16

Kommande

2017-10-10 17.20.25 Björn Linden

M16

Kommande

2017-10-10 17.20.51 Adina Nyström

M15

Kommande

2017-10-10 17.21.41 Signe Jonsson

Md16

Kommande

2017-10-10 17.21.42 Carl Eriksson

M16

Kommande

2017-10-10 17.23.21 Lukas

Lundgren Kommande

2017-10-10 17.23.57 A-K

M15

Kommande

2017-10-10 17.24.03 Hampus Henåker

M16

Kommande

2017-10-10 17.24.09 Jonathan Schulz

MD16

Kommande

2017-10-10 17.24.21 William Degerstedt

M16

Kommande

2017-10-10 17.24.58 Oskar Tibblin

M16

Kommande

2017-10-10 17.27.19 Wilhelm Andrén

M14

Kommande

2017-10-10 17.27.41 Hampus Rosvall

M14

Kommande

2017-10-10 17.27.55 Fredrika Andreasson

M15

Kommande

2017-10-10 17.28.07 Axel Wimby

M15

Kommande

2017-10-10 17.28.09 Karolina André

M16

Kommande

2017-10-10 17.28.11 Olov Günther-Hanssen

M15

Kommande

2017-10-10 17.28.17 Erica Schillström

M16

Kommande

2017-10-10 17.28.20 Johan Deniz

M14

Kommande

2017-10-10 17.28.22 Martin Månsson

M14

Kommande

2017-10-10 17.28.25 Johanna Hulth Olsson

M16

Kommande

2017-10-10 17.28.30 Tora Andreasson

M17

Kommande

2017-10-10 17.28.31 Felicia Ahlborg

M16

Kommande

2017-10-10 17.28.34 Kajsa Jörgensson

m14

Kommande

2017-10-10 17.28.36 Albin Nyström Eklund

M17

Kommande
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2017-10-10 17.28.47 August Lindberg Brännström

M16

Kommande

2017-10-10 17.28.48 Simon Ölund

M16

Kommande

2017-10-10 17.28.49 David fransson

M16

Kommande

2017-10-10 17.28.50 Erik Palm

M1

Kommande

2017-10-10 17.28.51 John Huzell

m14

Kommande

2017-10-10 17.28.52 Jakob Svensson

M17

Kommande

2017-10-10 17.28.55 Vendela Roxenborg

MD17

Kommande

2017-10-10 17.28.59 Ebba Bratt

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.00 Otto reerslev

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.03 Vendela Roxenborg

MD17

Kommande

2017-10-10 17.29.07 Michael Lindberg

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.19 Erik

Hagman Kommande

2017-10-10 17.29.20 Ella von Matern

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.26 Linn Ekberg

M17

Kommande

2017-10-10 17.29.28 Marcus Daag

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.30 Gustav Sjölin

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.33 Vanda

Ericson

Kommande

2017-10-10 17.29.34 Nils Olofsson

M17

Kommande

2017-10-10 17.29.35 Elin

Freberg

Kommande

2017-10-10 17.29.37 Jacob Lundborg

MD16

Kommande

2017-10-10 17.29.38 William

Erim

Kommande

2017-10-10 17.29.39 Thomas Reims

m15

Kommande

2017-10-10 17.29.39 Johanna Sjöblom

M17

Kommande

2017-10-10 17.29.43 Elaine Nilsson

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.44 Sofie Nilsson

M17

Kommande

2017-10-10 17.29.50 Alice ahlinder

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.53 Arvid Berntsson

MD17

Kommande

2017-10-10 17.29.58 Gustav Nacke

M16

Kommande

2017-10-10 17.29.59 Natalie Bengtsson

M14

Kommande

2017-10-10 17.29.59 Kristian Folkesson

M16

Kommande

2017-10-10 17.30.04 Viktor Behrns

MD17

Kommande

2017-10-10 17.30.09 Elisabeth Agerman

M17

Kommande

2017-10-10 17.30.10 Jakob Elofsson

M17

Kommande

2017-10-10 17.30.10 Alice Nivestam

M17

Kommande
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2017-10-10 17.30.11 Ylva Bengtsson

TD14

Kommande

2017-10-10 17.30.13 Hugo Magneteg

M17

Kommande

2017-10-10 17.30.16 Paulina tengqvist

M15

Kommande

2017-10-10 17.30.19 Ida Dahl

MD17

Kommande

2017-10-10 17.30.23 Olle Hedbrant

M15

Kommande

2017-10-10 17.30.27 Erik

M17

Kommande

2017-10-10 17.30.29 Rebecka Karlsson

M16

Kommande

2017-10-10 17.30.32 Mikael Janslätt Axelsson

17 Kommande

2017-10-10 17.30.34 Emanuel Eliason

Md17

Kommande

2017-10-10 17.30.35 Michaela näckmark

M17

Kommande

2017-10-10 17.30.39 Isabelle Larsson

M16

Kommande

2017-10-10 17.30.40 Axel von Keyserlingk

M17

Kommande

2017-10-10 17.30.40 Linnea Romare

MD17

Kommande

2017-10-10 17.30.42 Viktor Karlsson

M14

Kommande

2017-10-10 17.30.46 Ville Gustafsson

M17

Kommande

2017-10-10 17.31.02 Dan Wahlin

M2

Kommande

2017-10-10 17.31.05 Michelle Atlas

M1

Kommande

2017-10-10 17.31.11 David Gilland

M16

Kommande

2017-10-10 17.31.14 Anna Bengtsson

MD17

Kommande

2017-10-10 17.31.27 Bror Styren

M16

Kommande

2017-10-10 17.31.29 Oscar Blomqvist

m15

Kommande

2017-10-10 17.31.30 Katarina

M17

Kommande

2017-10-10 17.31.34 Anton

M17

Kommande

2017-10-10 17.32.05 Ellen jonasson

M17

Kommande

2017-10-10 17.32.09 Oliver

M17

Kommande

2017-10-10 17.32.14 Robin Römer

M15

Kommande

2017-10-10 17.45.54 Sebastian Green

M14

Kommande

2017-10-10 17.53.42 John Alvén

M11

Kommande

2017-10-10 18.06.14 Elias Thorn

M16

Kommande

2017-10-10 18.10.17 Oliver

M17

Gående

2017-10-10 18.10.48 Anton

M17

Gående

2017-10-10 18.36.30 Anna Olausson

M16

Kommande

2017-10-10 18.37.40 Maria åberg

Md16

Kommande

2017-10-10 19.04.47 Anna Bengtsson

MD17

Kommande
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2017-10-10 19.05.42 John Alvén

M11

Gående

2017-10-10 19.13.44 Alice Nivestam

M17

Kommande

2017-10-10 19.14.25 Otto Delshammar

M16

Kommande

2017-10-10 19.14.47 Stina Martkn

Md14

Kommande

2017-10-10 19.22.15 Axel Wimby

M15

Gående

2017-10-10 19.25.45 Johanna Hulth Olsson

M16

Gående

2017-10-10 19.37.52 Vendela aroenborg

MD17

Gående

2017-10-10 19.38.00 Fabian Larhed

Md15

Gående

2017-10-10 19.39.22 Johan Rogberg

M15

Gående

2017-10-10 19.44.55 Charlotte abrahamsson Kwetczer Md16

Kommande

2017-10-10 20.00.21 Kexin hou

Md16

Kommande

2017-10-10 20.00.40 Karoline Teigland

Md17

Kommande

2017-10-10 20.13.40 Carl Stjernlöf

M16

Kommande

2017-10-10 20.28.43 David Fransson

M16

Gående

2017-10-10 20.29.07 David Fransson

M16

Gående

2017-10-10 20.55.23 Katarina Johansson

M17

Gående

2017-10-10 20.56.08 Elisabeth Agerman

M17

Gående

2017-10-10 21.03.59 Elin

Freberg

Gående

2017-10-10 21.03.59 Alice Nivestam

M17

Gående

2017-10-10 21.13.17 Carolina

M15

Kommande

2017-10-10 21.13.40 Philip Björk

M16

Kommande

2017-10-10 21.14.14 Maja Svensson

M15

Kommande

2017-10-10 21.22.40 Viktor Pott

M16

Kommande

2017-10-10 21.42.41 Maja Svensson

M15

Kommande

2017-10-10 21.43.18 David Sundås

M16

Kommande

2017-10-10 21.46.07 Mikael Janslätt Axelsson

17 Gående

2017-10-10 21.49.17 Björn linden

M16

Gående

2017-10-10 21.49.33 Olov Günther-Hanssen

M15

Gående

2017-10-10 22.03.23 Sara Lundberg

MD15

Kommande

2017-10-10 22.07.27 Niklas Johansson

M14

Kommande

2017-10-10 22.07.39 Oliver Bengtsson

M15

Kommande

2017-10-10 22.10.22 Lukas Lundgren

M16

Gående

2017-10-10 22.10.59 Michael Lindberg

M16

Gående

2017-10-10 22.11.21 Karolina André

M16

Gående
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KAPITEL 1
REGLEMENTE FÖR SEKTIONSORDFÖRANDEN
§1:1

Åligganden

Det åligger Sektionsordföranden att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Senast reviderad 2016-12-12

Förbereda sektionsmöte.
Representera sektionen och föra dess talan.
Sammankalla styrelsen.
Leda och övervaka arbeten inom styrelsen samt att övervaka
arbetet i utskotten.
Kontinuerligt hålla kontakten med TLTH:s ordföranden samt
de andra sektionernas ordföranden under lämplig form.
Ansvara för nycklar till ”sektionens utrymmen”.
Vara ansvarig utgivare av sektionens mailutskick till
medlemmarna.
Efter avslutad mandatperiod skriva testamente.
Ge access till funktionärer efter dennes behov, i samråd med
respektive utskottsordförande.
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KAPITEL 2
REGLEMENTE FÖR VICE ORDFÖRANDE
§2:1

Åligganden

Det åligger Vice Ordföranden att:
A)
B)
C)
D)
E)

F)
G)
H)
I)
J)
K)

L)

M)
N)

Senast reviderad 2016-12-12

Tillsammans med sektionsordförande förbereda styrelsemöten.
Hjälpa sektionsordförande i dess arbete.
Ha övergripande funktionär och medlemsansvar.
Vid teknologstyrelsen sammanträden föra protokoll.
Ansvara för arkivering av protokoll från sektionsstyrelsemöten
samt se till att protokollen finns tillgängliga för sektionens
medlemmar senast två veckor efter det att styrelsemötet hållits.
Kontinuerligt uppdatera sektionens funktionärslista.
Att ansvara för att sektionen har en fungerande
alumniverksamhet.
Svara för att kontinuerligt uppdatera stadgar och reglemente
varefter ändringarna träder i kraft.
Svara för att sektionens post hämtas och distribueras.
Efter avslutad mandatperiod skriva testamente.
Administrera och uppdatera stödmedlemskapsregistret samt se
till att Maskinsektionen uppfyller sina åliggande gentemot
policydokument angående stödmedlemskap.
Ansvara för att sektionens valberedning följer deras åliggande
enligt §6.2 i stadgarna samt §10.1 i reglementet. Samt vara den
närmaste kontaktpersonen från styrelsen för valberedningen.
Vara kontaktperson och se till att sektionens deltagande i
SMART fullföljs.
Vara kontaktperson till sektionens medlemsföreningar
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KAPITEL 3
REGLEMENTE FÖR SKATTMÄSTERIET
§3:1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i Skattmästeriet väljs av höstterminsmöte 1:
A)

Skattmästaren leder och ansvarar för
skattmästeriverksamheten enligt 3:2 Åliggande

Följande förtroendevalda i Skattmästeriet väljs av höstterminsmöte 2:
B)

C)

D)

§3:2

Åligganden

Det åligger Skattmästaren att:
A)

B)

C)
D)
E)
F)
G)

Senast reviderad 2016-12-12

Vice Skattmästare med Sexmästeriansvar bistår
Skattmästaren i dennes arbete samt ansvarar för Sexmästeriets
bokföring och redovisning.
Vice Skattmästare med Cafémästeriansvar bistår
Skattmästaren i dennes arbete samt ansvarar för Cafémästeriets
bokföring och redovisning.
Vice Skattmästare med TSM-ansvar bistår Skattmästaren i
dennes arbete samt ansvarar för TSMs bokföring och
redovisning

I samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförande sammanställa förslag till budget för
nästkommande verksamhetsår.
I samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförande sammanställa förslag till budgetrevidering
till vårterminsmötet.
Svara för kontinuerlig uppföljning av sektionens ekonomi.
Ansvara för teknologstyrelsens handkassa.
Ansvara för sektionens bokföring och redovisning.
Efter avslutad mandatperiod skriva testamente.
Ansvara för alla sektionens fonder (se policydokument för
sektionens sparande).
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KAPITEL 4
REGLEMENTE FÖR NÄRINGSLIVSGRUPPEN (NGM)
§4:1.1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i NGM väljs av höstterminsmötet 1:
A)

NGM-ordföranden leder och ansvarar för NGM:s verksamhet.

Följande förtroendevalda i NGM väljs av höstterminsmötet 2:
B)

Vice NGM-Ordföranden arbetar i samråd med NGMOrdföranden och leder NGM:s operativa arbete.

Följande förtroendevalda i NGM väljs av vårterminsmötet:
C)

Projektledaren för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag
MEKKA ansvarar för MEKKA och dess projektgrupp.
Mandatperiod från vårterminsmötet tills dess att projektet är
avslutat och utvärderat.

§4:1:2

Övriga funktionärer

I övrigt kan NGM bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs av
NGM.

§4:1:2

Åligganden

Det åligger Näringslivsgruppen att:
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

§4:1.3

Projektgrupper

Senast reviderad 2016-12-12

Sköta sektionens företagskontakter.
Marknadsföra sektionen på bästa sätt.
Dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva
testamente.
Se till att all kontakt med företag ska tas i samråd med NGM.
Arrangera Maskinsektionens arbetsmarknadsdag.
Projektledare för Arbetsmarknadsdagen efter avslutad
mandatperiod skall skriva testamente.
Sköta sektionens mentorsverksamhet, vilket innefattar att finna
lämpliga mentorer i arbetslivet, anordna ansökningsprocesser
för studenter samt anordna erforderligt antal träffar för
mentorer och adepter.

Inom NGM väljs även en Projektgrupp för Maskinsektionens
arbetsmarknadsdag MEKKA. Projektledare är Projektledaren för
Maskinsektionens arbetsmarknadsdag MEKKA. Inom gruppen kan
erforderligt antal aktiva och arbetare väljas in.
7
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KAPITEL 5
REGLEMENTE FÖR CAFÉMÄSTERIET
§5:1.1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i Cafémästeriet väljs av höstterminsmötet 1:
A)

Cafémästaren leder Cafémästeriets arbete, ansvarar för
caféverksamheten och dess ekonomi i samråd med
Skattmästeriet samt uthyrning av caféets inventarier. Fördelar
de 10 Caféphørmännens nedanstående ansvar på lämpligaste
sätt.

Följande förtroendevalda i Cafémästeriet väljs av höstterminsmötet 2:
B)

Vice Cafémästaren arbetar i samråd med Cafémästaren samt
leder Cafémästeriets operativa arbete. Fördelar de 10
Caféphørmännens nedanstående ansvar på lämpligaste sätt.
Erforderligt antal Cafephørmän ansvarar för caféets dagliga
verksamhet. Ansvarar för lager, inköp av varor och
leveranskontrakt.

C)

Ansvarar för maskiner och utrustning i köket. Bestämmer vad
som behöver köpas in och när/om maskinerna behöver
service/lagning. Ser även till att egenkontrollprogram finns,
uppdateras och följs. Bestämmer vad caféet säljer och (i
samarbete med Cafémästaren) vad det kostar.

§5:1:2

Övriga funktionärer

I övrigt kan Cafémästeriet bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs
in av Cafémästeriet.

§5:2

Åligganden

Det åligger Cafémästeriet att:
A)
B)
C)
D)

Senast reviderad 2016-12-12

ansvara för drivandet av sektionens café och se till att det är
öppet så ofta som möjligt under rimliga tider.
se till att det är en trevlig miljö i caféet.
ansvara för städning av mikrovågsugnarna en gång i veckan.
Cafémästaren efter avslutad mandatperiod ska skriva
testamente.
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KAPITEL 6
REGLEMENTE FÖR SEXMÄSTERIET
§6:1.1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i Sexmästeriet väljs av höstterminsmötet 1:
A)

Sexmästaren leder och ansvarar för Sexmästeriets verksamhet,
agerar som ordförande.

Följande förtroendevalda i Sexmästeriet väljs av höstterminsmötet 2:
B)
C)
D)

Vice Sexmästaren arbetar i samråd med Sexmästaren samt
leder Sexmästeriets operativa arbete
2 Ölphørmän ansvarar för inköp och inventering av öl till
varje arrangemang som kräver detta.
4 Afterschool Ansvariga ansvarar för pubverksamheten samt
inköp av övrig dryck och annat dylikt som behövs i
pubverksamheten.

§6:1:2

Övriga funktionärer

Inom Sexmästeriet väljs även Sångphørmän. I övrigt kan Sexmästeriet
bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs av Sexmästeriet.

§6:2

Åligganden

Det åligger Sexmästeriet att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

G)

Senast reviderad 2016-12-12

sköta sektionens fest- och pubverksamhet.
handha sektionens inbjudningar och se till att de kommer
sektionsmedlemmarna till del.
ansvara för att det finns någon att leda sången vid
sektionsanknytna fester.
ansvara för ordningen i sexförrådet
Sexmästaren efter avslutad mandatperiod ska skriva
testamente.
Sexmästaren ser till att alla dess medlemmar genomgår
alkoholutbildning motsvarande certifikat A.
Sångphørmännen koordinerar och planerar underhållning, leder
sången vid sektionsanknutna fester/sittningar samt ser till att
sånghäften finns att tillgå under lämpliga arrangemang.
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KAPITEL 7
REGLEMENTE FÖR VERKMÄSTERIET
§7:1.1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i Verkmästeriet väljs av höstterminsmötet 1:
A)

Verkmästaren ansvarar för verkstaden avseende befintliga
inventarier, nyanskaffningar och dess dagliga funktion, för att
uppdatera och ansvara för att säkerhetsföreskrifterna och
reglerna för Verkmästeriet följs till punkt och pricka samt har
ett övergripande ansvar för sektionens lokaler och inventarier.

Följande förtroendevalda i Verkmästeriet väljs av höstterminsmötet 2:
B)

Vice Verkmästaren ansvarar för underhåll av sektionens
lokaler och inventarier, arbetar i samråd med Verkmästaren
samt leder Verkmästeriets operativa arbete.

§7:1:2

Övriga funktionärer

Inom Verkmästeriet väljs även Ljud- och ljusmästaren. I övrigt kan
Verkmästeriet bestå av erfordeligt antal medlemmar som väljs in av
Verkmästeriet.

§7:2

Åligganden

Det åligger Verkmästeriet att:
A)
B)

C)
D)
E)

F)

Senast reviderad 2016-12-12

Verka för att ett tekniskt intresse av mera handfast och reellt
slag stimuleras hos medlemmarna.
ansvarar för allmän trevnad och att huset står kvar samt ser till
att reparationer i M-sektionens lokaler blir utförda efter samråd
med sektionsstyrelsen.På lämpligt sätt göra M-verkstaden
tillgänglig för Maskinsektionens medlemmar.
Verkmästaren efter avslutad mandatperiod ska skriva
testamente.
Ansvara för inköp av målarfärg och att den röda färgen syns
över LTH.
Ljud- och Ljusmästaren ansvarar för inköp, underhåll och
installation av ljud- och ljusteknik tillhörande sektionen i
samråd med Verkmästaren.
Se till att bunkerlokalen sköts tillfredsställande.
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KAPITEL 8
REGLEMENTE FÖR AKTIVITETSUTSKOTTET (AKTU)
§8:1.1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i AktU väljs av höstterminsmöte 1:
A)

AktU-ordföranden leder och ansvarar för aktivitetsutskottets
verksamhet.

Följande förtroendevalda i AktU väljs av höstterminsmöte 2:
B)
C)

D)

E)

F)

Vice AktU-Ordföranden arbetar i samråd med AktUOrdföranden samt leder Utskottet operativa arbete
Øverphøset tillika Projektledaren för Nollningen leder och
fördelar arbetet inom phøset och ansvar för dess projektgrupp.
Mandatperiod från Höstterminsmöte 2 tills dess att projektet är
avslutat och utvärderat.
Gudphaddern är med i Phøset och har huvudansvarar för
Phaddrarna. Gudphaddern upprätthåller även kontakt med
studievägledningen inför och under nollningen. Mandatperiod
från Höstterminsmöte 2 tills dess att projektet är avslutat och
utvärderat.
Erforderligt antal Cophøs, som är med i Phøset och är
Øverphøsets närmaste medhjälpare tillsammans med
Gudphaddern. Mandatperiod från Höstterminsmöte 2 tills dess
att projektet är avslutat och utvärderat.
Prylmästaren ansvar för Boutique Joe Cool avseende inköp,
inventering och försäljning

Följande förtroendevalda i AktU väljs av vårterminsmötet:
G)

H)

I)

Senast reviderad 2016-12-12

Idrottsphørman som verkar för att främja medlemmarnas
hälsa genom att anordna idrottsaktiviteter. Idrottsphørman är
tillika sektionens representant i TLTH:s idrottsutskott och skall
där fullgöra sina förpliktelser som ledamot i utskottet i enlighet
med TLTH:s stadgar och reglemente. Sektionens
Idrottsphørman skall i IdrU tillvarata sektionens intressen inom
TLTH. Idrottsphørmannen skall ansvara för en idrottsgrupp.
Karnevalsansvarig (väljs vart 4:e år) ansvarar för eventuella
M-karnevalsarrangemang på sektionen samt fungerar som
sektionens kontakt gentemot Karnevalskommittén.
Sångarstridsphørman tillika Projektledare för sektionens
arrangemang i Sångarstriden ansvarar för dess projektgrupp
och att sektionen i sann studentikos anda ställer upp med ett lag
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J)

§8:1:2

§8:1.3

Övriga funktionärer

i sångarstriden. Mandatperiod från vårterminsmötet tills dess
att projektet är avslutat och utvärderat.
Jubileumsmästaren väljs våren året innan varje jubileumsår
och ansvarar tillsammans med en jubileumskommitté för
firandet av Maskinsektionens jubileum.

Inom AktU väljs även Semestermästare, Passionsgrupp, Idrottsgrupp
och Musikphørmän. Inför jubileumsår kan även en Jubileumskommitté
väljas. I övrigt kan AktU bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs
in av AktU.

Projektgrupper
Inom AktU väljs även en Projektgrupp för sektionens arrangemang i
Sångarstriden där Projektledare är Sångarstridsphørmannen och en
Projektgrupp för Nollningen där Projektledare är Øverphøset. Inom
grupperna kan erforderligt antal aktiva och arbetare väljas in.

§8:2

Åligganden

Det åligger Aktivitetsutskottet att:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

H)

Senast reviderad 2016-12-12

Dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva
testamente.
Ansvara för maskinsektionens deltagande i tandemstafetten de
år då denna anordnas.
Tillsätta en idrottsgrupp som arbetar för att främja sektionens
idrottsverksamhet.
Tillsätta en projektgrupp för Sångarstriden som arbetar för att
främja Maskinsektionens deltagande i Sångarstriden.
Tillsätta en jubileumskommitté som arbetar för att sektionens
jubileum går till historien.
Phøset ansvarar för nollningen på Maskinsektionen.
Musikphørmännen verkar för att främja medlemmarnas
musikaliska intressen genom att anordna olika typer av
musikevents.
Tillsätta en passionsgrupp som arbetar för att främja sektionens
verksamhet inom icke idrottsrelaterade events.
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KAPITEL 9
REGLEMENTE FÖR INFORMATIONSUTSKOTTET
§9:1.1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i Informationsutskottet väljs av höstterminsmöte
1:
A)

InfU-Ordföranden leder och ansvarar för
informationsutskottets verksamhet, kallar resterande
medlemmar till utskottets möten samt är ansvarig utgivare för
utskottets publikationer.

Följande förtroendevalda i Informationsutskottet väljs av höstterminsmöte
2:
B)

Vice InfU-Ordföranden arbetar i samråd med InfUOrdföranden samt leder Utskottets operativa arbete.

§ 9:1:2

Övriga funktionärer

Inom Informationsutskottet väljs även Fotophørmän, Filmphørmän,
Webmästare, Webdesigner och Designers. I övrigt kan
Informationsutskottet bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av
Informationsutskottet.

§9:2

Åligganden

Det åligger Informationsutskottet att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Senast reviderad 2016-12-12

Ansvara för spridningen av sektionens och sektionsstyrelsens
information.
Bistå de övriga utskotten med spridning av information.
Ansvara för att sektionens anslagstavla hålls uppdaterad och i
gott skick
Ansvara för att sektionens datorkonton med tillhörande emailadresser fungerar.
Ansvara för att fotodokumentation sker vid så många av
sektionens arrangemang som möjligt.
Ansvara för att sektionens fotoalbum upprätthålls.
Ansvara för sektionens informationskanaler.
Ansvara för skapandet av sektionens trycksaker.
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KAPITEL 10
REGLEMENTE FÖR VALBEREDNINGEN
§10:1

Procedurregler

A)
B)

Senast reviderad 2016-12-12

Alla personer som nominerats till en post inom sektionen skall
tillfrågas.
Alla som tackat ja till denna nominering skall beaktas och
intervjuas av valberedningen innan valberedningens förslag
fastställas.
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KAPITEL 11
REGLEMENTE FÖR STUDIERÅDET (SRM)
§11:1:1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i SRM väljs av höstterminsmöte 1:
A)

SRM-Ordföranden skall sammankalla till möte minst en gång
per läsperiod samt kontinuerligt sköta utbildningsbevakningen
vid sektionen.

Följande förtroendevalda i SRM väljs av höstterminsmöte 2:
B)

C)

Vice SRM-Ordföranden skall sammankalla till möte minst en
gång per läsperiod samt skall arbeta i samråd med SRMOrdföranden och ansvara för censurering av CEQutvärderingar.
Två Flickor på Teknis-ansvariga tillika Projektledare för
sektionens Flickor på Teknis-arrangemang är ansvariga för
dess projektgrupp och vid sektionens Flickor på Teknisarrangemang. Mandatperioden är från hösterminsmöte 2 tills
dess att projektet är avslutat och utvärderat.

Följande förtroendevalda i SRM väljs av vårterminsmötet:
D)

E)

F)

§ 11:1:2

Nämndrepresentanter

Senast reviderad 2016-12-12

Skyddsombuden skall rapportera om brister i skolmiljön och
arbeta för att dessa åtgärdas. Skyddsombud skall följa gällande
föreskrifter för studerandeskyddsombud. Skyddsombud
representerar sektionen i arbetsmiljögruppen inom TLTH.
Världsmästaren tar hand om och är kontaktperson för de
internationella studenterna på sektionen. Tillhandahåller aktuell
information om utlandsstudier och utbyten samt ansvarar för
VM-truppen (Världsmästartruppen). Mandatperioden är från
Vårterminsmötet till Vårterminsmötet nästkommande år.
Två Likabehandlingsombud som ska leda sektionens
likabehandlingsarbete och verka för ökad jämlikhet samt en
trivsam studietid för samtliga sektionsmedlemmar. För
säkerställning av arbetet skall likabehandlingsombuden utgå
från diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna.
Likabehandlingsombuden representerar sektionen i
Arbetsgruppen för Likabehandling.

Sektionens studentrepresentanter i Utbildningsnämnden för
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik vid Lunds Universitet är
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funktionärer i SRM. Dessa väljs av TLTH på de mandatperioder som gäller
för dessa organ.
Institutionsstyrelserepresentanter (IS-representanter) sitter för sektionen
som ledamöter i någon institutionsstyrelse, där de bevakar studenternas och
sektionens intressen. IS-representanterna kallas till SRM-mötena.

§11:1:3

Övriga funktionärer

Inom SRM väljs även en VM-trupp och Årskursrepresentanter. I övrigt
kan SRM bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av SRM.

§11:1.4

Projektgrupper

Inom SRM väljs även en Projektgrupp för sektionens Flickor på Teknisarrangemang. Projektledare är Flickor på Teknis-ansvariga. Inom
gruppen kan erforderligt antal aktiva och arbetare väljas in.

§11:2

Åligganden

Det åligger Studierådet att:
A)
B)
C)

D)
E)

Se till att kursutvärdering sker efter varje avslutad kurs.
Upprätthålla god kontakt mellan sektionens institutionsstyrelserepresentanter och SRM.
Tillsätta en VM-trupp som ansvarar för den internationella
verksamheten på sektionen och sköta kontakterna med kår,
andra sektioner och institutioner gentemot sektionens rörande
internationella frågor.
Ansvara för att det råder god kontakt mellan SRM och
lärare/institutioner.
Dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva
testamente.

§ 11:3

Riktlinjer gällande utdelandet av Maskinsektionens pris till Bästa lärare, Bästa övningsledare och
Bästa institution vid LTH

§11:3:1

Syfte

Syftet med Maskinsektionens pris till Bästa lärare, Bästa övningsledare och
Bästa institution är att uppmärksamma och uppmuntra till pedagogisk
förnyelse.

§11:3:2

Kriterier

Prisen tilldelas lärare, övningsledare respektive institution vilken bedriver
undervisning vid LTH, som på ett pedagogiskt, inspirerande och
engagerande sätt har förmedlat kunskap. Vilja till pedagogisk förnyelse
samt intresse för studenternas åsikter och idéer om undervisning ska
premieras.

Senast reviderad 2016-12-12
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§11:3:3

Utlysande

Studierådet skall i god tid informera studenterna vid Maskinsektionen på
lämpligt sätt. Sista nomineringsdag kan förslagsvis överensstämma med
TLTHs nomineringsperiod för TLTHs lärarpris.

§11:3:4

Nominering

Alla studenter vid Maskinsektionen äger rätt att till Studierådet lämna
förslag till pristagare. Studierådet lämnar sitt förslag till pristagare av Bästa
lärare till Utbildningsutskottet på kåren för deltagande i TLTH´s lärarpris.

§11:3:5

Beslut

Studierådet beslutar om pristagare och beslut om pristagare är hemligt tills
dess att berörda pristagare är underrättade.

§11:3:6

Utdelande

Prisen delas ut varje år i samband med Luciafirande samma år eller annan
högtid vid Maskinsektionen.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 12
REGLEMENTE FÖR SEKTIONSREPRESENTANTER I TLTH
§12:1

Förtroendevalda

Följande förtroendevalda i SRM väljs av vårterminsmötet:
A)

Senast reviderad 2016-12-12

Ledamot i TLTH:s valnämnd skall fullgöra sina förpliktelser
som ledamot i utskottet i enlighet med TLTH:s stadgar och
reglemente. Sektionens valnämndsledamot skall tillvarata
sektionens intressen inom TLTH.

18

Reglemente för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

KAPITEL 13
REGLEMENTE FÖR SENIORS
§13:1:1

Förtroendevalda

Följande funktionärer i Seniors väljs av höstterminsmöte 1:
A)

Seniorsordförande tillika Pyntphørmannen leder och
ansvarar för Seniors verksamhet. Ska vid funktionärsskiftet och
andra lämpliga tillfällen stå för utdelandet av medaljer.

Följande funktionärer i Seniors väljs av höstterminsmöte 2:
B)

Talmannen leder sektionens terminsmöten. I de fall denne är
eller anses vara oförmögen att göra så eller om posten är vakant
utses mötesordföranden av terminsmötet.

Följande funktionärer i Seniors väljs av vårterminsmötet:
C)

Två Alumniansvariga som är ansvariga för att sektionens
alumniverksamhet upprätthålls.

§13:1:2

Övriga funktionärer

Inom Seniors väljs även Seniorsledamot. I övrigt kan Seniors bestå av
erforderligt antal medlemmar väljas in av Seniors.

§13:2

Åligganden

Det åligger Seniors att:
A)

B)
C)
D)
E)

Senast reviderad 2016-12-12

Bistå sektionsstyrelsen i hjälp med långsiktiga och strategiska
frågor för sektionen och hålla god kontakt med
programledning.
Ansvara för att sköta och underhålla sektionens arkiv. Bör även
uppmana de aktiva att ta vara på sektionens traditioner.
Bära sektionens standar och ansvarar för att standaret är i gott
skick i samband med aktiviteter där det används.
Ansvara för att vi högtidliga tillfällen bidra med pompa och
ståt.
Vid funktionärsskiftet och andra lämpliga tillfällen stå för
utdelande av medaljer.
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KAPITEL 14
REGLEMENTE FÖR TD-GRUPPEN
§14:1.1

Förtroendevalda
Följande förtroendevalda i TD-Gruppen väljs av höstterminsmöte 1:
A)

B)

§14:1.2

TD-Gruppens ordförande leder och ansvarar för TDGruppens verksamhet. TD-Gruppens ordförande bör vara
studerande vid programmet Maskinteknik med teknisk design.
Följande förtroendevalda i TD-Gruppen väljs av
höstterminsmöte 2:
TD-gruppens Vice Ordförande arbetar i samråd med TDGruppens ordförande samt leder utskottets operativa arbete.
TD-Gruppens Vice Ordförande bör vara studerande vid
programmet Maskinteknik med Teknisk Design.

Övriga funktionärer
I övrigt kan TD-Gruppen bestå av erfoderligt antal medlemmar som väljs in
av TD-gruppen. Dessa medlemmar bör vara studerande vid programmet
Maskinteknik med teknisk design.

§14:1.3

Åligganden
Det åligger TD-Gruppen att:
A) tillgodose TD-studenters behov av nöjes- och fritidsarrangemang
B) tillgodose TD-studenter möjlighet att få inblick i en tänkbar framtida
yrkesroll i samarbete med NGM.
C) arbeta för alumnikontakter i samarbete med Maskinsektionens
Alumniansvariga.
D) dess ordförande ska efter avslutad mandatperiod skriva ett testamente.
E) Sträva efter att representera och synliggöra studenter som läser
programmet Maskinteknik med Teknisk Design.

Senast reviderad 2016-12-12

20

Reglemente för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

KAPITEL 15
MEDLEMSFÖRENINGAR
§15:1

Sammansättning
En förening består av en ansvarig föreningsordförande samt erforderligt
antal medlemmar.

§15:2

Rättigheter
En förening har rätt att:

C)
D)

E)
F)

§15:3

använda Maskinsektionens namn och emblem i sin verksamhet
marknadsföra sig genom Maskinsektionen, exempelvis på
sektionsmöte och andra kanaler i samråd med
Informationsutskottet
boka och använda Maskinsektionens lokaler
i samråd med lämplig utskottsordförande utnyttja sektionens
tillgängliga kompetens och inventarier

Skapande och Åligganden
För att en förening skall upptas och kvarstanna i
Maskinsektionen krävs ett årligt godkännande från sittande
sektionsstyrelse. För att skapa och upprätthålla en förening
krävs:

att en skriftlig beskrivning av föreningens syfte godkänns av
sektionsstyrelsen
i. Nya föreningar tas upp för godkännande på
nästkommande styrelsemöte efter inkommen ansökan
ii. Befintliga föreningar skall tillställa styrelsen
verksamhetsberättelse och aktuell beskrivning av dess
syfte för att beviljas förlängning. Detta skall ske på ett
styrelsemöte innan Höstterminsmöte I
G)
att föreningen inte motverkar Maskinsektionens syfte eller
skadar dess anseende
H)
att verksamheten inte sammanfaller med befintlig verksamhet
på sektionen
I)
att god relation hålls gentemot resten av sektionen
J)
att föreningsordförande är ordinarie medlem i Maskinsektionen
K)
att föreningen upprätthåller kontinuerlig kontakt med
Maskinsektionens Vice Ordförande
L)
att en medlemslista skapas och uppdateras
M)
att minst hälften av medlemmarna är medlemmar i
Maskinsektionen
Senast reviderad 2016-12-12
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N)

§15:4

Medlemskap

§15:4.1

Rekrytering

att föreningen är öppen för sektionens medlemmar enligt
paragrafen om Medlemskap

Maskinsektionens medlemmar, och utomstående, har rätt att ansöka om en
plats i alla sektionens föreningar. Det ska alltid finnas ett öppet
ansökningsförfarande, och föreningsordförande ansvarar för en öppen och
rättvis rekrytering.
§15:4.2

Uteslutning
Om en medlem aktivt motverkar föreningens syfte har föreningen rätt att
utesluta denne.

§15:5

Ekonomi
En förening är en självfinansierad verksamhet, fristående från
Maskinsektionens budget. Medlemmar i föreningar kan dock lägga fram
äskande av medel i enlighet med gällande praxis.

§15:6

Upplösning
Om det visas att en medlemsförening inte uppfyller ovanstående krav har
sektionsstyrelsen rätt att upplösa föreningen. Upplösning kan även ske
genom ett enhälligt beslut av föreningens medlemmar.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 16
REGLEMENTE ANGÅENDE ANVÄNDARE AV SEKTIONENS
EMBLEM
§16:1

Emblem

Senast reviderad 2016-12-12

Sektionens emblem får nyttjas av alla sektionens medlemmar enligt
stadgarna §2. Stiliserat M får användas närhelst det känns tillämpbart.
Ordensband får endast bäras till högtidsdräkt, samt användas till medaljer
och utsmyckning i officiella sammanhang. Vid tveksamheter hänvisas till
styrelsens sunda förnuft.
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KAPITEL 17
REGLEMENTE FÖR PROJEKTGRUPPER
§17:1

Definition
Projektgrupper arbetar med projekt. Ett projekt kan vara skapande av ett
event, en pryl eller liknande med ett distinkt slut. Detta bör inte vara en
löpande verksamhet. Projektgrupper är verksamma tills dess att detta
projekt och dess utvärdering är klar.

§17:2

Nivåer av engagemang
O)

Helårsförtroendevalda/-aktiva som håller eller är delaktiga i
projekt.
Mandatperiod:
Om tiden från det att en går på posten tills dess att projektet
avslutas och utvärderas är längre än ett halvår är en
helårsförtroendevald/-aktiv. Skulle projekttiden överstiga ett år
tas diskussion med sittande styrelse om hurvida
mandatperioden fortskrider.
Tack:
Erhåller aktivatack och arbetsglädje likt vanlig motsvarande
aktiv och/eller förtroendevald.
Val:
Väljs in av sektionsmöte om förtroendevald, av
styrelsen/utskottsordförande om aktiv projektgruppsansvarig
och av projektgruppsansvarig om aktiv projektgruppsmedlem i
projektgrupp.

P)

Halvårsförtroendevalda/-aktiva som håller eller är delaktiga i
projekt.
Mandatperiod:
Om tiden från det att en går på posten tills dess att projektet
avslutas och utvärderas är kortare eller lika med ett halvår är en
halvårsförtroendevald/-aktiv.
Tack:
Erhåller aktivatack som sträcker sig över mandatperioden.
Erhåller halv arbetsglädje.

Senast reviderad 2016-12-12
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Val:
Väljs in av sektionsmöte om förtroendevald
projektgruppsansvarig, av styrelsen/utskottsordförande om
aktiv projektgruppsansvarig och av projektgruppsansvariga om
aktiv i projektgrupp.
Q)

Arbetare som arbetar under utförandet av projektet som
projektgruppen håller i.
Mandatperiod:
Från det att en blir vald tills dessa att projektet är avslutat.
Tack:
Erhåller godtyckligt tack som bestäms av projektledare. Ingen
arbetsglädje.
Val:
Väljs in av projektgruppen på med valfri metod. Det
rekommenderas någon form av intervju vid fler sökande än
antal tillgängliga platser.

§17:3

Projektformer
Följande projektformer finns
Återkommande projekt är projekt som är återkommande.
Följande projektgrupper finns:
Projektgrupp för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag MEKKA
Projektgrupp för Nollningen
Projektgrupp för sektionens arrangemang i Sångarstriden
Projektgrupp för sektionens Flickor på Teknis-arrangemang
R)
Engångsprojekt är nya projekt som utförs en gång.
Helårsprojekt är projekt där tiden mellan start, avslut och utvärdering är
längre än ett halvår. Skulle projekttiden överstiga ett år tas
diskussion med sittande styrelse om hurvida projektet
fortskrider.
Halvårsprojekt är projekt där tiden mellan start, avslut och utvärdering
är kortare eller lika med ett halvår.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 18
REGLEMENTE FÖR MASKINSEKTIONENS MEDALJER
§18:1

Medaljer

Medaljer delas ut för utfört arbete efter avslutad mandatperiod. De medaljer
som Pyntphørmannen, i samråd med berörda utskottschefer, kan välja att
dela ut
A)
B)
C)
D)
E)

§18:2

Poäng

Brons av första graden; Tilldelas studenter med ett (1) poäng.
Brons av andra graden; Tilldelas studenter med två poäng.
Silver av första graden; Tilldelas studenter med tre poäng.
Silver av andra graden; Tilldelas studenter med fyra poäng.
Guld; Tilldelas studenter med fem poäng

Poäng delas ut för ej överlappande utfört arbete under föregående
kalenderår. Poäng adderas till eventuella tidigare erhållna poäng. Vid
projekt som avslutas i samma termin som medaljcermoni äger rum erhåller
projektgruppen poäng vid nämnd medaljcermoni.
Poäng tilldelas enligt följande:

F)
G)
H)
I)
J)

Senast reviderad 2016-12-12

Halvårsaktiv; tilldelas ett halvt poäng.
Aktiv/Helårsaktiv; tilldelas ett (1) poäng.
Halvårsförtroendevald; tilldelas ett (1) poäng.
Förtroendevald/Helårsförtroendevald; tilldelas två poäng.
Sektionsstyrelse; tilldelas tre poäng.
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KAPITEL 19
REGLEMENTE ANGÅENDE MÅSSIGHET
§19:1

Kriterier

Alla M-sektionens medlemmar som har varit förtroendevalda i M-sektionen
under minst tre år eller suttit i Teknologstyrelsen Maskin i minst två år
tilldelas det kollektiva epitetet MÅSSIGA (Maskins Åldriga Samling
SektionsInventarieGAmlingar).

§19:2

Rättighet

Varje medlem av MÅSSIGA äger rätt att kalla sig MÅSSIG.

§19:3

Skyldighet

MÅSSIGA äger skyldighet att, när så fordras, bistå sektionsaktiva med
goda råd och glada tillrop.

§19:4

Rättighet2

MÅSSIGA äger rätt att sucka djupt, himla med ögonen och utbrista "Det
var bättre förr!".

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 20
REGLEMENTE POLICYBESLUT
§20:1

§20:2

Policydokument

Sektionens policydokument behandlar Sektionens åsikter i enstaka frågor
och hur Sektionen och dess funktionärer ska agera. En policy utgör därmed
direktiv för hur Sektionen och dess funktionärer ska agera. Följande
Policydokument finns

Policydokument angående:

Senast reviderade:

A.

Inbjudningar och anmodningar

2015-10-14

B.

Sammansättning av Cafémästeriet

C.

Stödmedlemskap

D.

Val av aktiva

2013-06-18

E.

Sektionens sparande

2015-04-20

F.

Valberedningen

2015-04-20

G.

Policydokument angående Grafisk Profil

2015-12-03

Policybeslut
Policybeslut kan endast ändras eller läggas till vid kvalificerad (⅔)
majoritet på sektionsmöte. Policybeslut tagna på ett Sektionsmöte införs
automatiskt i listan under §18.1. Själva policydokumentet skall vara en
bilaga till Reglementet som ska finnas tillgänglig tillsammans med
reglementet.

Senast reviderad 2016-12-12

28

Reglemente för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

KAPITEL 21
RIKTLINJER
§21:1

§21:2

Definition

Sektionens riktlinjer innehåller anvisningar eller rekommendationer över
hur sektionen bör arbeta inom enstaka frågor. Riktlinjer kan betraktas som
tillvägagångssätt för sektionens medlemmar inom de berörda frågorna.

Riktlinjer angående:

Senast reviderade:

A.

Förhållningsregler vid caféuthyrning

2006-11-15

B.

Nollning

2007-04-25

C.

Funktionärskontrakt

2013-06-18

D.

Funktionärers betalning vid sektionens
evenemang och försäljning

Beslut
Riktlinjer kan ändras eller läggas till vid styrelsemöten. Riktlinjerna skall
finnas som dokument i sektionens officiella dokumentarkiv tillsammans
med reglemente och stadgar. Varje sektionsmedlem äger rätt att lägga fram
förslag om förändringar i riktlinjerna till styrelsen.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 22
REGLEMENTE ANGÅENDE SEKTIONENS FONDER
§22:1

Definition

Maskinsektionen fonderar medel vid bokslutsdispositionen på Vårterminsmötet.
Dessa är öronmärkta och skall användas till vissa specifika saker som inte redan
är budgeterade för och därmed inte belastar resultatet. Sektionens fonder är:
Jubileumsfond
Fonden har för avsikt att delvis finansiera sektionens
jubileumsfirande och att periodisera kostnaden för anordnandet
över flera år.
K)

Renoveringsfond
Fonden har för avsikt att finansiera renovering, upprustning av
och inköp till våra egna lokaler.

L)

Olycksfallsfond
Fonden ska användas för att ersätta uppkomna skador på
utrustning och lokaler samt ersätta eventuell förlust av
egendom.

M)

Projektfond
Fonden har för avsikt att ta till vara på sektionsmedlemmarnas
entusiasm och idéer genom ekonomiskt stöd. Ur projektfonden
kan pengar sökas för arrangemang som involverar eller på
annat sätt gynnar sektionens medlemmar. Fonden har även
som avsikt att finnas för sektionens projektgrupper när deras
projektplaner ej täcks in av budget eller någon av de andra
fonderna.

N)

Investeringsfond
Fonden har för avsikt att användas till större investeringar som
syftar till att gynna sektionens medlemmar.

O)

Reserepresentationsbidragsfonden
Fonden har för avsikt att ge bidrag till de sektionsutskott som i
sann studentikos anda tänker närvara vid ett studentikost
arrangemang vid annan ort.
Representationen ska ske på ett sådant sätt att det ej motverkar
Maskinsektionens syfte eller skadar dess anseende. Bidraget
betalas ut i efterhand för att en fullvärdig bedömning av
representationen ska kunna ske. Bedömningen görs av sittande
sektionsstyrelse.

Senast reviderad 2016-12-12
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Resan skall väljas efter billigaste alternativ. Hur mycket av den
totala resekostnaden sektionen skall bidraga med för aktuell
resa beslutas av sittande sektionsstyrelse och prövas i varje
enskilt fall, dock max 500 kr per person. Bidragstagarna
förväntas skriva en artikel till Moment.

§22:2

Disponering av fonder

För alla ovanstående fonder har styrelsen rätt att godkänna uttag på upp till
10 000 kr per gång och totalt 50 000 kr årligen. Belopp över 10 000 kr
behöver godkännas av ett sektionsmöte. Styrelsen skall även redovisa vilka
uttag ur fonder som gjorts.

Fonder skall aldrig användas för att fylla ut befintliga budgetposter, utan
skall användas för obudgeterade ekonomiska aktiviteter.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 1
SEKTIONEN
§1:1

Namn

Maskinteknik inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola,
Maskinsektionen inom TLTH. Vidare i dessa stadgar kallad Sektionen.

§ 1:2

Ändamål

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för
sammanhållning och god anda, att främja medlemmarnas studier och
utbildning samt att tillvarataga deras gemensamma intressen samt vad
som därmed äger sammanhang.

§1:3

Emblem

M-sektionens officiella emblem är ett stiliserat M och ett ordensband med
utseende enligt figurerna nedan. Ordensbandet har färgerna rött, vitt och
mörkblått. Färgerna finns utförligt beskrivna i Policydokument angående
grafisk profil. Användande av sektionens emblem regleras i reglementet.

§1:4

Färg

M-sektionens officiella färg är röd, Pantone 485 C. Färgen finns utförligt
beskriven i Policydokument angående grafisk profil.

Senast reviderad 2016-12-12
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§1:5

Maskot

M-sektionens officiella maskot är Joe Cool, personnummer 580229-3550.

§1:6

Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:

A)
B)

i frågor som rör den egna verksamheten.
i frågor som endast rör de egna medlemmarna.

I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan med dessa
sektioner sökas innan beslut fattas.

§1:7

Överklagande

Senast reviderad 2016-12-12

Beslut taget av någon av sektionens myndigheter kan hos TLTH:s
fullmäktige överklagas av minst 10% av sektionens medlemmar inom tre
veckor från den dag beslutet tillkännagavs.
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KAPITEL 2
MEDLEMMARNA
§2:1

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem är den som på Lunds Tekniska Högskola studerar vid
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik eller civilingenjörsutbildning i
Maskinteknik med Teknisk Design eller som studerar på kurs/er i
Maskinteknik eller Maskinteknik med Teknisk Design. Ordinarie medlem
ska också ha fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s
stadgar §2:1 och §2:2.

§2:2

Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet.
Som sådan äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i
sektionens beslut.

§2:3

Stödmedlem

Stödmedlem är varje medlem som har fullgjort sina skyldigheter
gentemot policydokument angående Stödmedlemskap.

§2:4

Förutvarande medlem

Förutvarande medlem är den som avslutat eller avbrutit sina studier vid
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik eller civilingenjörsutbildning i
Maskinteknik med Teknisk Design. Förutvarande medlemmar äger rätt att
deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 3
ORGANISATION
§3:1

Högsta beslutande myndigheter
Sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§3:2

Organisation
Sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna.
Därutöver består sektionen av de kontrollerande myndigheterna och
valberedningen samt dess fristående organ.

§3:3

Verkställande myndigheter
Sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och
funktionärerna.

§3:4

Kontrollerande myndigheter
Sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer

§3:5

Fristående organ
Sektionens fristående organ består av medlemsföreningarna

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 4
SEKTIONSMÖTE
§4:1

Befogenhet

Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.

§4:2

Rösträtt

Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar.

§4:3

Beslutsförhet

Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande
röstberättigade överstiger tjugo (20).

§4:4

Talmannen

Sektionsmötets förhandlingar leds av Talmannen.

§4:5

Ordinarie sektionsmöten
Under året skall det hållas tre ordinarie sektionsmöten, två på
höstterminen och ett på våreterminen. Mötena på höstterminen måste vara
åtskilda med minst en kalendermånad och från det sista höstterminsmötet
måste det går minst 3 kalendermånader innan vårterminsmötet.
Ordinarie sektionsmöte får ej äga rum under tentamensperiod eller
ferietid.

§4:5:1

Vårterminsmötet

Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

Senast reviderad 2016-12-12

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fastställande av föregående års balansräkning.
Frågan om ansvarsfrihet
Förslag till resultatdisposition.
Revision av innevarande budget.
Till TLTH nominera studentrepresentanter i Husstyrelser,
Lärarförslagsnämnder och Utbildningsnämnder vid LTH.
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L)
M)
N)
O)

§4:5:2

Höstterminsmöte 1

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

§4:5:3

Höstterminsmöte 2

Val av valberedning.
Val av en representant i TLTH:s valnämnd.
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller §4:7.

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Resultatrapport för första halvåret.
Presentation av aktiva medlemsföreningar.
Revidering av reglementen.
Val av två revisorer med suppleanter.
Val av Inspektor (endast udda år).
Val av Teknologstyrelse.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller §4:7.

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Revidering av reglementen.
Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller §4:7.

§4:6

Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat
eller då sektionens revisorer, sektionens inspektor eller minst 25
medlemmar därom skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket ärende
som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar
efter det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte får dock
ej äga rum under tentamensperiod eller ferietid.

§4:7

Utlysande

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och sektionens
inspektor samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7
läsdagar, före mötet. Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga
samtidigt. Föredragningslista med tillhörande handlingar skall tillställas

Senast reviderad 2016-12-12
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TLTH och sektionens inspektor samt anslås på sektionens anslagstavla
minst 5 läsdagar före mötet.

§4:8

Upptagande av motion
Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion
skall skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före
sektionsmötet. Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller
att minst 20 medlemmar ska ha undertecknat denna för att frågan skall tas
upp. Faller motion om hedersmedlemskap vid sektionsmöte tages varken
motion eller beslut till protokollet.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 5
REVISORERNA
§5:1

Revisorerna

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt §2:1
samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver.
De får ej inom sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:2

Åligganden

Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed,
granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning.

§5:3

Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
A)
B)
C)

§5:4

Revisionsberättelse

ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar närhelst de så begär.
begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och
förvaltning.
med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans
sammanträden.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till styrelsen
inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift
med yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A)
B)
C)

§5:5

Extra revision

Senast reviderad 2016-12-12

fastställande av balansräkningen.
ansvarsfrihet för styrelsen.
styrelsens förslag till resultatdisposition.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret skall
berörd verksamhetsekonomi revideras.
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KAPITEL 6
VALBEREDNINGEN
§6:1

Sammansättning

Sektionens valberedning består av 5 sektionsmedlemmar, där ordförande
och 4 ledamöter väljs på vårterminsmötet. Vid avhopp från
valberedningen fyllnadsväljs en ny ledamot/ordförande på ett extrainsatt
sektionsmöte, där kandidaterna får presentera sig på mötet utan att
valberedas. Det extrainsatta sektionsmötet ska hållas så snart som möjligt
efter avhoppet, dock senast fyra läsveckor senare. Valberedningen får
fortsätta ha intervjuer under den period man saknar en ledamot.

§6:2

Åligganden

Det åligger Valberedningen att:
A. Valberedningens ordförande är sammankallande.
B. Senast 5 läsdagar före sektionens höstterminsmöten framlägga förslag
till val i enlighet med §4:5:2 och §4:5:3.
C. Senast 5 läsdagar före sektionens vårterminsmöte framlägga förslag
till val i enlighet med §4:5:1.
D. Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens
anslagstavla.
E. Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla
Valberedningens ledamöter.
F. Arbeta i enlighet med reglementet

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 7
VAL
§7:1

Valbarhet

Valbar i val till förtroendevalda poster, exklusive inspektorn, är varje
ordinarie medlem av sektionen. Valbar i val till annan funktionärspost är
varje medlem enligt §2.

§7:2

Val

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver valberedningens
förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets öppnande till
valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är offentlig
och skall anslås på sektionens anslagstavla.

Sektionsmötet kan med kvalificerad, 2/3, majoritet besluta om fri
kandidatnominering.

§7:3

Fyllnadsval

Senast reviderad 2016-12-12

Inspektor, teknologstyrelsemedlemmar, Valberedningen och revisorer kan
endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan
förrättas av styrelsen.
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KAPITEL 8
PROCEDURREGLER
§8:1

Procedurregler

Senast reviderad 2016-12-12

För procedurregler vid sammanträden används kårens stadgar i tillämpliga
delar.
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KAPITEL 9
PROTOKOLL
§9:1

Sektionsmötet

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll. Protokoll signeras
av mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet
av mötets ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

§9:2

Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden.
Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras av
sammanträdets ordförande och en på mötet vald justeringsman inom 7
läsdagar efter sammanträdet.

§9:3

Offentliggörande

Protokoll enligt §9:1 och §9:2 skall, sedan de justerats, anslås på
sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till
föredragningslista och protokoll, enligt §9:1 och §9:2, skall arkiveras med
bilagor i sektionsarkivet. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas
TLTH inom 15 läsdagar efter mötet.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 10
INSPEKTOR
§10:1

Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt sektionens
verksamhet.

§10:2

Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH. Inspektor
väljes för två år enligt §4:5:2.I. Mandatperioden löper kalenderårsvis.

§10:3

Åligganden

Det åligger inspektor att:
A)
B)
C)

§10:4

Rättigheter

Inspektor har rätt att:
A)
B)
C)

Senast reviderad 2016-12-12

hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till
lämplig instans.

erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och
styrelsemöten.disponera
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens
sammanträden.
erhålla gratis inspektorsdryck vid sektionens pubar och
fester.
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KAPITEL 11
SEKTIONSSTYRELSEN
§11:1

Befogenhet

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger
beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§11:2

Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Vice Ordförande, Skattmästare,
Cafémästare, Studierådsordförande, Sexmästare, NGM-ordförande,
Aktivitetsutskottets ordförande, Verkmästare och Informationsutskottets
ordförande.

§11:3

Firmatecknare

Firmatecknare för Maskinsektionen skall vara sektionsstyrelsens
ordförande och Skattmästare var för sig.

§11:4

Konton

Personer som får disponera sektionens samtliga konton skall vara
sektionsstyrelsens ordförande och Skattmästare. Dessutom skall
sektionens vice skattmästare få disponera kontot för sitt respektive
ansvarsområde. Alla konton ska kunna disponeras var för sig.

§11:5

Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst
tre gånger per termin, samt i övrigt då sektionens revisorer eller någon av
styrelseledamöterna så kräver.

§11:6

Adjungering

Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens
sammanträden. Ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden är
revisorerna, utskottsordförande i Seniors, Øverphøs samt
utskottsordförande i TD-gruppen.

§11:7

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

§11:8

Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall,
senast två läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och

Senast reviderad 2016-12-12
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Inspektorn samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt
förslag på föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

§11:9

Åligganden

Det åligger sektionsstyrelsen att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

J)
K)
L)
M)
N)
O)

§11:10

Solidaritet

inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela verksamhet.
förbereda sektionsmöten.
verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötes
beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för sektionen
efterlevs.
ansvara för sektionens medel.
till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och
övriga tillgångar.
bereda inkomna förslag, handha sektionens. korrespondens
samt i övrigt sköta löpande ärenden.
till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut
överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.
genomföra fyllnadsval i enlighet med §7:3.
välja representanter till med sektionen. sammanhängande
organ där M-teknologer bereds säte och stämma.
på alla sätt verka för sektionens bästa.
dela ut representationsbidrag i enlighet med gällande
reglemente.
rapportera om misshälligheter i sektionens. verksamhet till
Maskinsektionens Inspektor.
årligen kontrollera och godkänna Maskinsektionens
medlemsföreningar

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i
sektionsstyrelsen är solidariskt ansvarig för detta.
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig,
om han inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

§11:11

Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av sektionsmöte.

§11:12

Protokoll

Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden
av mötessekreteraren.

Senast reviderad 2016-12-12
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Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 12
UTSKOTT
§12:1

Definition

Sektionens utskott är:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

§12:2

Åligganden

Cafémästeriet
Studierådet för Maskinteknik, (SRM)
Sexmästeriet
Näringslivsgruppen, (NGM)
Aktivitetsutskottet, (AktU)
Verkmästeriet
Informationsutskottet, (InfU)
Seniors
Skattmästeriet
TD-gruppen

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente.
Sektionens utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet

.
Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A)
B)

leda och fördela arbetet inom utskottet.
ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning
samt uppföljning av utskottets verksamhet.

Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och
yttranderätt. Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

§12:3

Ledamöter

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med
reglementet. Sektionsstyrelsen kan utse ytterligare ledamöter i utskotten.

Ledamot i utskott är skyldig att informera utskottsordförande om sådant
som rör utskottet

§12:4

Cafémästeriet

Senast reviderad 2016-12-12
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§12:4:1

Sammansättning

Cafémästeriet består av Cafémästaren, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Cafémästeriets
reglemente.

§12:4:2

Åligganden

Det åligger Cafémästeriet att:
A)

bereda sektionens medlemmar avkoppling och viss
möjlighet till förtäring i cafélokalen.

§12:5

Studierådet för Maskinteknik

§12:5:1

Sammansättning

Studierådet består av SRM-ordförande, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med studierådets
reglemente.

§12:5:2

Åligganden

Det åligger Studierådet att:
A)
B)
C)

D)

att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
att bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och
till institutionsstyrelsesammanträden.
att till TLTH nominera student representanter i med
utbildningen sammanhängande organ där teknologerna
bereds säte och stämma.
att föreslå mottagare av TLTH:s pris till bästa lärare vid
LTH.

Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s utbildningsutskott.

§12:6

Sexmästeriet

§12:6:1

Sammansättning

Sexmästeriet består av Sexmästaren, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Sexmästeriets
reglemente.

§12:6:2

Åligganden

Det åligger Sexmästeriet att:
A)

Senast reviderad 2016-12-12

tillgodose sektionsmedlemmarna med festarrangemang.
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§12:7

Näringslivsgruppen

§12:7:1

Sammansättning

Näringslivsgruppen består av NGM-ordföranden, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
näringslivsgruppens reglemente.

§12:7:2

Åligganden

Det åligger Näringslivsgruppen att:
A)
B)

upprätta och upprätthålla förbindelser mellan näringsliv och
sektion.
näringslivsgruppen skall även tillse att allmänhet och
industri är välinformerade om sektionens verksamhet.

§12:8

Aktivitetsutskottet

§12:8:1

Sammansättning

Aktivitetsutskottet består av AktU-Ordföranden, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Aktivitetsutskottets reglemente.

§12:8:2

Åligganden

Det åligger Aktivitetsutskottet att:
A)
B)

tillgodose sektionens medlemmar med nöjes- och
fritidsarrangemang.
kontinuerligt informera utskottsordföranden om aktiviteter
inom utskottsramarna.

§12:9

Verkmästeriet

§12:9:1

Sammansättning

Verkmästeriet består av Verkmästaren, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Verkmästeriets
reglemente.

§12:9:2

Åligganden

Det åligger Verkmästeriet att:
A)
B)

§12:10

sköta verkstaden på sådant sätt att den kan nyttjas av alla
sektionens medlemmar.
ansvara för underhåll av sektionens inventarier.

Informationsutskottet

Senast reviderad 2016-12-12
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§12:10:1

Sammansättning

Informationsutskottet består av InfU-Ordföranden, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Informationsutskottets reglemente.

§12:10:2

Åligganden

Det åligger Informationsutskottet att:
A)

§12:11

Seniors

§12:11:1

Sammansättning

§12:11:2

Åligganden

tillgodose sektionens medlemmar med information via
sektionens olika informationskanaler.

Seniors består av Seniors-ordföranden, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Seniors reglemente.

Det åligger Seniors att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

ansvara för bärandet av sektionens standar
ansvara för att högtidliga tillfällen sköts i god ordning
utdela medaljer på lämpligt sätt
leda sektionens terminsmöten
administrera sektionens arkiv
hålla kontakten med sektionens alumner

§12:12

Skattmästeriet

§12:12:1

Sammansättning

Skattmästeriet består av Skattmästaren, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Skattmästeriets
reglemente.

Åliggande

Det åligger Skattmästeriet att:

§12:12:2

A)

B)

C)

Senast reviderad 2016-12-12

i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförandesammanställa förslag till budget för
nästkommande år
i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförande sammanställa förslag till
budgetrevidering till vårterminsmötet.
svara för kontinuerlig uppföljning av sektionens ekonomi.
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D)
E)

ansvara för teknologstyrelsens handkassa.
ansvara för sektionens bokföring och redovisning

§12:13

TD Gruppen

§12:13:1

Sammansättning

TD-Gruppen består av TD-Ordförande, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med TD-Gruppens
reglemente.

§12:13:2

Åliggande

Det åligger TD Gruppen att:
A)
B)
C)
D)

Senast reviderad 2016-12-12

tillgodose TD-studenters behov av nöjes- och
fritidsarrangemang.
tillgodose TD-studenter möjlighet att få inblick i en tänkbar
framtida yrkesroll.
arbeta för alumnikontakter i samarbete med
Maskinsektionens Alumniansvariga.
Sträva efter att representera och synliggöra studenter som
läser programmet Maskinteknik med Teknisk Design.
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KAPITEL 13
MEDLEMSFÖRENINGAR
§13:1

Definition

En förening drivs på ideell basis och utgår ifrån ett i gruppen gemensamt
intresse. Denna drivs av medlemmar, för medlemmar och den
kontinuerliga verksamheten sker i huvudsak inom den egna gruppen.

§13:2

Åligganden

Det åligger sektionens föreningar att:

A)

B)
C)

§13:3

Allmänt

Senast reviderad 2016-12-12

Följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens
föreningar ansvarar inför sektionsstyrelsen för sin
verksamhet.
Tillgodose de egna medlemmarnas intressen enligt
definition av gruppens syfte
Verka för en öppen och levande föreningskultur på
Maskinsektionen

En förenings skapande, medlemskap och rättigheter tillämpas i enlighet
med gällande reglemente.
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KAPITEL 14
SEKTIONSORDFÖRANDEN
§14:1

Uppgift

Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av
sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang representera
sektionen.

§14:2

Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens
befogenheter. Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen
vid nästföljande sammanträde.

§14:3

Rättighet

Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i sektionens
verkställande organ.

§14:4

Förfall

Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens
vice ordföranden.

§14:5

Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 15
FUNKTIONÄRER
§15:1

Definition

Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom sektionen.

§15:2

Medlemskap

Funktionär, undantagandes inspektor, är skyldig att under sin mandattid
vara medlem av sektionen i enlighet med §2.1.

§15:3

Åligganden

Det åligger sektionens funktionärer att:
A)
B)

följa sektionens stadgar och reglementen.
på alla sätt verka för sektionens bästa.

§15:4

Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens
effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen
erforderliga instruktioner.

§15:5

Entledigande

Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 16
TIDSBESTÄMNING
§16:1

Verksamhets- och räkenskapsår
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.

§16:2

Mandattider

Funktionärers mandattid är kalenderår om inget annat anges i reglementet,
dock är valberedningens mandatperiod 1/7 – 30/6. För representanter i
högskolans organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 17
STADGARNA
§17:1

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte
beslutat i saken.

§17:2

Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15
läsdagar före sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före
sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande beslut vid två på
varandra följande sektionsmöten.
Möten där beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom
ett två månaders intervall.

§17:3

Giltighet

Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§17:4

Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens Inspektor.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 18
REGLEMENTEN
§18:1

Innehåll

Reglementen är tillägg till stadgarna. I reglementen preciseras det minsta
antal funktionärer som skall finnas samt specificeras de uppgifter som
utskotten skall ha.

§18:2

Ändring

Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet.
Ändringsförslag skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10
läsdagar före sektionsmöte.

§18:3

Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens Inspektor.

Senast reviderad 2016-12-12
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KAPITEL 19
UPPLÖSNING
§19:1

Upplösning

Senast reviderad 2016-12-12

Sektionen får ej upplösas.
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The changes M guild made in the bylaws and the regulations
Reglemente:
Change one of the obligations for NGM from ”having to organize application processes for students at least
once per year as well as meetings with mentors and adepts at least once per semester” to ”having to
organize application processes for students and meetings with mentors and adepts a required number of
times”.
Add a Vice President of the Technical Design-group who together with the President of the Technical
Design-group will lead the group.
Add to the obligations for the Technical Design-group ”strive to represent and visualize students who study
mechanical engineering with a focus on technical design”
We will no longer have a newspaper and therefore we will no longer have a person responsible for the
newspaper and someone who is responsible of the layout of the newspaper. We also removed the
obligations under InfU that had to do with the newspaper.
Because we no longer have candy dispensers we removed the responsibility to take care of the dispensers
from the obligations for the Café.
Stadgar:
Change the people who are adjunct to our decision-making board meetings. Because there is no longer a
newspaper, the newspaper editor will be taken off the list of adjuncts and the president of the Technical
Design-group as well as the Øverphøs will now be on the list.
Add to the obligations for the Technical Design-group ”strive to represent and visualize students who study
mechanical engineering with a focus on technical design”

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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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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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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Motionssvar angående uppdatering av
alkohol och drogpolicy
Kårhuset Lund, 2017-11-21
Joost Kranenborg, Styrelsen

Motionssvar angående uppdatering av
alkohol-och drogpolicy
Bakgrund
Styrelsen ställer sig positivt till den generella förtydliganden angående stämningshöjande
substanser. Däremot är det några formuleringar och frågor som bör utredas närmare vilket
gör att vi yrkar på att återremittera motionen.
Vi ställer oss tveksamma till det ansvaret som läggs på Aktivitetssamordnaren i policyn. Det
kan tolkas som att Aktivitetssamordnaren ska vara tillgänglig dygnet runt för att ta hand om
drogrelaterade ärenden. Detta tycker vi är en orimlig arbetsbelastning och borde formuleras
om.
I förslaget finns det med ett stycke om hur vi kan stänga av funktionärer. Detta är en känslig
fråga som inte heller begränsas bara till drogrelaterade fall, och borde därför diskuteras mer
utförligt för att det ska leda till ett bra förslag som alla är nöjda med. I den processen bör
även sektionerna informeras, och få möjlighet att påverka, då det också handlar om deras
funktionärer och möjligheten att stänga av de.
På grund av dessa anledningar vill vi återremittera motionen för att hinna med att omarbeta
förslaget samt skicka ut det på remiss.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

återremittera motionen till FM2 2018

I Styrelsens tjänst, dag som ovan
JOOST KRANENBORG
Styrelsen 17/18
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alkohol och drogpolicy
Kårhuset Lund, 2017-11-21
Joost Kranenborg, Styrelsen

English summary

The board thinks that the changes regarding the generalisation from drugs to also include
other substances is needed. However there are some details that need to be sorted out. For
one the board is sceptical about the implications the motion has for the responsibilities of
the Head of recreation. This motion could mean that the Head of recreation must be
contacted immediately after a drug related incident. The board also thinks that more
discussion is needed regarding the ability to fire our and the guilds’ volunteers. We would like
to involve the guilds more in this process by a formal referral.
Therefor the board pleas to recommit the motion.
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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).
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(7)

STYRELSEHANDLING
Rapport IT-Infrastruktur
Kårhuset Lund, 2017-10-23

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
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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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Komplettering Rapport IT-infrastruktur
1.

Bakgrund

Under S6 diskuterades rapporten som verksamhetsgruppen arbetat fram som underlag till
propositionen. Styrelsen framförde frågeställningar till valet av mängden laptops och
huruvida deras syfte var att ersätta heltidarnas arbetsstationer dvs. vara “personliga” eller om
de skulle tillgängliga för alla heltidare och funktionärer likt kårens befintliga laptops.
Förslaget som gruppen som arbetat men verksamhetspunkten baserades i att 7st heltidares
arbetsstationer skulle ersättas av laptops dvs. vara personliga.
Efter längre diskussion enades styrelsen och verksamhetspunktsgruppen om ett nytt
underlag i enlighet med kostnadsunderlaget nedan; med följande motivering:
I dagens läge fungerar kårens IT-infrastruktur inte; varken servern, de stationära datorerna
eller laptops är i tillräckligt gott skick för att funktionärer eller heltidare ska kunna utföra sitt
arbete utan IT relaterade problem. Kårstyrelsen och verksamhetspunktsgruppen anser att ny
IT utrustning skulle underlätta/lösa många dessa problem. Man ser också att vissa heltidare
skulle gynnas starkt av att ha en laptop med dockningsmöjlighet som sin arbetsstation istället
för att växla mellan laptop och stationär dator. Alla heltidare har dock inte detta konstanta
behov av mobilitet, men kan vid få tillfällen behöva alternera mellan stationära datorer och
laptops. De heltidarna gynnas då mer av en stationär arbetsstation i kombination med
möjligheten att använda gemensamma laptops med samma användarprofil och
serversynkning. Därför föreslår man att 4st heltidare utrustas med en laptop +
dockningsstation som primär arbetsstation. Resterande heltidare och funktionärs fasta
arbetsstationer kompletteras av 2st gemensamma laptops som används vid behov.
Man föreslår också att utrusta expeditionen med 2st arbetsstationer för funktionärer, varav
en av dessa är en designdator. Därtill tillkommer arbetsstationen för kanslisten. Anledningen
till att utrusta expeditionen men 2+1 istället för 4+1 arbetsstationer är att man ska kunna
utvärdera antalet laptops som primära arbetsstationer för heltidare. Potentiellt kommer man
då efter 1-2år flytta stationära datorer till expeditionen för att göra plats för laptops till
heltidarna utan större omkostnader. Detta gör att verksamheten blir mer flexibel för
framtidens behov.
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2.

Nya kostnadsunderlag

Serverlösning

0 kr

10 st
Arbetsstationer (Stationär dator)

95 000 kr

6st Laptops

90 000 kr

2st Designdatorer

50 000 kr

4st Docka

8 000 kr

24st Skärmar
(Office Management  12st)

84 000 kr

Övriga kostnader

36 000 kr

Försäkring

Ej -Förhandlat

Totalt

363 000 kr

I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

DAVID UHLER BRAND

PONTUS LANDGREN

JOOST KRANENBORG
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interna frågor 17/18
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Proposition 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 proposition 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 363 000 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
Styrelsen 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). Där viss
förändring föreligger i enlighet med den kompletterande rapporten, som är framtagen som
ett resultat av diskussionerna under S6.
2.
Förslag
Kårstyrelsen 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 400 000 kr (363 000 kr + ca 10% i oförutsedda kostnader) med avskrivning
på 4år.
att
förslaget läggs på beslutsuppföljning för redovisning till fullmäktigemöte 5 2018 med
arbetsgruppen som ansvariga.
I Fullmäktiges tjänst, dag som ovan

Styrelsen 17/18
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Proposition regarding IT-infrastructure
1.

Background

One point in the plan of operations is to survey our IT infrastructure. The workgroup has
investigated the current system and presented two proposals for how the Union can choose
to continue with this work. Attached to this proposition is a report on how the group has
worked and which conclusions that have been made.
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 with hardware. The onsite solution is then
administered by TLTH. Estimated cost is approximately 363 000 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 the difference in cost is too great between the different options and
therefore elects to propose that the Representative Council proceed with proposals (1).
2.
Suggestions
The union board 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 400 000 SEK (363 000 SEK + 10% for
unforeseen costs) with an depreciation over a period of 4 years.
that
the proposal is submitted to follow-up at the Representative Council meeting 5 2018
with the working group as the responsible party
Day as above
The union board 17/18

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

 (1)

