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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 6 December 2017
Tim Djärf, Chair of the board

S3 17/17

§3

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

§4

Selection of boardmember for verification
The Chair proposes to choose Victor Sandberg to verify the meeting protocol.

§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 25th of December.

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

No written report has been recived

§11.D No written report has been received
§13

This motion will be available upon request

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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Rapport angående äskning från
Lundakarnevalen, upprustning av köket
på Lophtet
Genomförande
Projektet började med att inköp av kyl, spis och ugn. Tyvärr så havererade ugnen efter tre
uthyrningar och den var tvungen att lämnas på service. Efter service fungerade ugnen till
Januari då denna började endast fungera sporadiskt varpå den återigen blev servad. Nytt
porslin á 200 kuvert köptes in för att kunna erbjuda en hel servis samt ha kuvert i reserv för
eventuellt kross. Sommaren 2017 så drogs vatten och avlopp till ugnen med befintligt
material och i samband med detta gjordes även en nydragning av elen till ugnen. Slutligen
köptes även en ny frys och all gammal utrustning hämtades.
Tidslinje:
● 2016-06-30
● 2016-08-02
● 2016-08-24
● 2016-09-02
● 2016-09-09
● 2016-11-16
● 2017-01-13
● 2017-08-15
● 2017-08-16
● 2017-08-21
● 2017-09-12

- Inköp av kyl och spis
- Inköp av ugn
- Haveri av ugn
- Hämtning för service av ugn
- Leverans av servad ugn
- Inköp av nytt porslin
- Service av ugn
- Inköp av ny signallampa till spis
- Installation av ny eldragning till ugn i samband med vattendragning
- Inköp av ny frys
- Hämtning av gammal utrustning

Projektets effekt
Att ha tillgång till industriell spis och ugn samt även kyl och frys har underlättat betydligt för
våra interna hyresgäster, andra studentkårer samt nationerna. Privata hyresgäster har också
uppskattat utrustningen då det har underlättat planeringen vid större tillställningar.
Framförallt så har den periodiska underhållet av utrustningen minskat vilket har förenklat
uthyrningsverksamheten väldigt. Beklagligen så strulade ugnen mycket direkt efter
installation och upp till ungefär ett halvår senare. Dock så verkar den nu ha börjat fungera
någorlunda utan problem.
Porslinet har uppskattats mycket och ska bland annat nyttjas till bröllop på nyår.

Uppmärksammande av Lundakarnevalens bidrag
I dagsläget finns inget som pekar på Lundakarnevalens bidrag, dock önskas 3 eller 4
karnevalsplaketter (eller motsvarande) för att fästas på inköpta inventarier samt en i
porslinsförrådet på Lophtet för att kunna uppmärksamma bidraget.

Kostnader
Vad
Inköp Kyl

Kostnad
4,625.00 kr

Inköp Frys

14,075.00 kr

Inköp Spis

4,250.00 kr

Lampa till spis

738.00 kr

Inköp Ugn

27,000.00 kr

Service Ugn

15,208.00 kr

Service Ugn

1,463.00 kr

Eldragning Ugn

4,070.00 kr

Porslin
Bortförsel av gammal utrustning
Summa

Ekonomiskt underlag för kostnaderna redovisas i bifogade bilagor.

25,217.00 kr
2,183.00 kr
98,829.00 kr

Kårhuset Lund, 6 december 2017

Invalda funktionärer i ARKAD VT17

Projektgruppen
Februari
Marika Arvidsson

Huvudansvarig för PR

B12

Peter Skopal

IT-ansvarig

C14

Hanna Andréason

IT-ansvarig

C14

Anna Bertilsson

Art Director Tryck

V13

Emma Persson

Informationsansvarig

F15

Emmy Malmqvist

Art Director Web

I13

Louise Jonsson

Huvudansvarig för Event och Gasque

V13

Rikard Grill

Eventansvarig

I15

Marcus Wuttke

Eventansvarig

I15

Jenny Abrahamsson

Gasqueansvarig

W12

Ami Izetagic

Rekryteringsansvarig

M15

Jenny Henriksson

Huvudansvarig för Mässa och Logistik

V13

Christian Håkansson

Husansvarig

E15

Linda Nyström

Husansvarig

V13

Anna Palmqvist Sjövall Företagsansvarig

D15

Fay Stensson

Företagsansvarig

B15

Klara Egerström

Serviceansvarig

L14

Koordinatorer
April-Maj
Anh Nguyen

Bilbokning

Jessica Nilsson

Event - Mat

Johan Hallgren

Event - Mat

Styrelsehandling
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Cecilia Nordenö

Event - Samordning

Hedvig Orvenholt

Event - Samordning

Victoria Ahlqvist

Foto

Rakel Sieradzki

Företagssamtal

Linita Karlsson

Gasque – Dekor & Inköp

My Reimer

Gasque - Teknik

Adam Turesson

Gasque - Underhållning

Andreas Warvsten

Infodisk

Emil Andersson

Infodisk

Inger Gundersen

Infodisk

Karl Lundberg

Information

Alexander Odell

Inredning

Sara Hugner

Inredning

Simon Gottfridsson

Insats

Anders Buhl

IT-utvecklare

Joel Klint

IT-utvecklare

John Helbrink

IT-utvecklare

Kevin Åkesson Kimaryo IT-utvecklare
Love Wannö Malmros

IT-utvecklare

Mikael Jarfors

IT-utvecklare

Oscar Rydh

IT-utvecklare

Otto Sörnäs

IT-utvecklare

Andreas Mattsson

Logistik

Mirja Björning

Logistik

Viktor Farbäck

Logistik

Anna Bergman

Lounge

Arvid Mildner

Lounge

Hanna Molin

Lunch

Maria Sander

Lunch

Hampus Möller

Marknadsundersökning

Arvid Waldén Myhlback Nätverk och Anslutning
Albin Melin

Område

Alexander Mjöberg

Område

Angelica Grönvall

Område

Elsa Sollbe

Område

Styrelsehandling
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Fredrik Siemund

Område

Frida Bengtsson

Område

Gabriella Nordquist

Område

Karoline Müller

Område

Richard Bai

Område

Amelia Andersson

PR

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING
Motion angående byte av
Cornelismöbelmang
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Namn Eftermamn, Funktionäsrpost

Motion angående byte av
Cornelismöbelmang
Bakgrund
Våren 2016 genomförde undertecknad m.fl. ett större projekt för att fräscha upp Cornelis,
vilket bland annat innebar ny belysning, nya möbler och nytt golv. Mycket av detta projekt
har fallit väl ut. Något som snarare fallit och gått sönder, med en oroande frekvens, är de
stolar vi köpte in. Eftersom det är tråkigt att behöva betrakta stolar som förbrukningsvara,
har vi därför tagit fram ett förslag, i samarbete med den ursprungliga leverantören, som
innebär att vi ersätter de befintliga stolarna med nya, som vi valt ut med avseende på att de
dels förefaller mer hållbara, dels går att ställa upp på borden, och dels passar in med det
nuvarande möblemanget. Utöver detta råkar det också vara så att stolarna vi föll för går att
stapla. Piffigt.
Offert bifogas. Det är stolen Pedrali volt som är intressant. Offerten förutsätter att de 54
stolarna vi säljer är hela i någon bemärkelse. Oklart hur priset påverkas av eventuella
lagningar vi gjort (gissningsvis av max IV stolar), varför vi behöver ta lite höjd. Samt även
moms, så klart.

Förslag
Gruppen yrkar på
att

Styrelsen godkänner att upp till 23 000 kr disponeras från kårhusets underhållsfond
för ersättning av stolar enligt offert.

I Organets tjänst, dag som ovan

ERIK MOLIN
Stolsentusiast

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

DAVID UHLER BRAND
Trädklättringsentusiast
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Offert
Offertnr/Kundnr

1104
Leveransadress

Offertdatum

M14783

Fakturaadress

Teknologen vid LTH

Teknologen vid LTH

Sölvegatan 22 A

Sölvegatan 22 A

223 62 Lund

223 62 Lund

Erik Molin

Er referens
Ert ref nr
Leveransvillkor

Fritt fabrik

Leveranssätt

Leverans

Telefon
Artnr

2017-12-04

Vår referens

Marcus Sköld

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Giltig tom

2017-12-14

Telefon 2
Benämning

Antal

A'pris

Summa

56

720,00

40 320,00

54

-500,00

-27 000,00

Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande

200

Pedrali Volt 670
25st BI Vit 25st GA Antracit 6st AR Orange
Bredd x Djup x Höjd: 510mm x 525mm x 775mm.

2000

Inköp 54st Hay AAC - pris gäller om stol är hel

13 320,00
Deltotal

Alt 2
320
2000

Beg. Stol Howe 40/4 Svart plastrygg och sits

56

700,00

39 200,00

Inköp 54st Hay AAC - pris gäller om stol är hel

54

-500,00

-27 000,00
12 200,00

Deltotal

Totalt
25 520,00

Mervärdeskatt tillkommer

Adress

Telefon

Postgiro

Internet

Fax

Bankgiro

e-post

877-7401

info@rekomo.se

Företagets säte

Organisationsnr

Momsreg.nr

Göteborg

556854-8043

SE556854804301
Godkänd för F-skatt

Rekomo Malmö AB

040-939495

Box 24148
Västkustvägen 21 Malmö
400 22 Göteborg

www.rekomo.se

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Motion angående förändring av
Riktlinje för miljöarbete

Kårhuset Lund, 2016-08-02
Emil Thorselius, Pubmästare 2017
David Uhler Brand, Pedell 17/18

Motion angående förändring av Riktlinje för
miljöarbete
Bakgrund
Mer och mer uppmärksammas mikroplaster i haven, dessa partiklar äts av fiskar som i sin tur
inte kan bryta ner plasten. Detta leder till fiskdöd samt att fisken vi äter kan innehålla plaster
som vi inte heller kan bryta ner.
Detta kanske inte är något stort vi kan påverka, men vi kan alltid göra något.
Intressant läsning:
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/forskare-har-hittat-plast-dricksvatten-hela-varlden/
http://www.independent.co.uk/environment/glitter-ban-environment-microbead-impactmicroplastics-scientists-warning-deep-ocean-a8056196.html

Förslag
Vi föreslår därför att kåren i ”Riktlinjer för miljöarbete” lägger till
2.4 Mikroplaster, Då mikroplaster som vi använder går ut i haven där det inte bryts ner ska
alla inköp av produkter innehållande mikroplaster undvikas om möjligt. Detta gäller t.ex.
glitter.
Jag yrkar därför på
att

under 2.4 i Riktlinjer för miljöarbete införa: Då mikroplaster som vi använder går ut
i haven där det inte bryts ner ska alla inköp av produkter innehållande mikroplaster
undvikas om möjligt. Detta gäller t.ex. glitter.

I Organets tjänst, dag som ovan
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Motion angående förändring av
Riktlinje för miljöarbete

Kårhuset Lund, 2016-08-02
Emil Thorselius, Pubmästare 2017
David Uhler Brand, Pedell 17/18

EMIL THORSELIUS

DAVID UHLER BRAND

Pubmästare 2017

Pedell 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående förändringar i
nyckelhantering
Kårhuset Lund, 2017-11-30
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Motion angående förändringar i
nyckelhantering
Bakgrund
Tekonologkåren har tillgång till ett antal förvaringsskåp i Kårhuset. Varje skåp har ett
tillhörande set med nycklar. Det är i dagsläget Pedellens ansvar att förvalta både skåp och
nycklar.
Enligt gällande riktlinjer så är det tillåtet att överlåta alla typer av nycklar förutom
huvudnyckel (TKHA) till efterträdare så länge Pedellen informeras om detta. I praxis innebär
detta att nycklar lämnas över utan att Pedellen meddelas och det blir svårt att veta vem som i
slutändan har vilka nycklar. Detta gör det inte bara svårt att fastställa vem som ansvarar för
borttappade nycklar utan också att skriva ut nycklar till nytillträdande funktionärer när äldre
kopior av dessa fortfarande inte har återfunnits eller bara är borttappad.
Att kräva att varje nyckel kvitteras in och ut av samma individ skulle medföra en mindre
ökning i arbetsbelastning i samband med funktionärsbyten men långsiktigt en betydligt
mindre arbetsbörda då det är tydligt vem som ansvarar för vilken nyckel.

Förslag
Jag yrkar därför på
i Riktlinjer för förrådsutrymmen ersätta

att

“Nyckeln, undantaget huvudnyckel (TKHA), får föras vidare till efterträdare, men
detta skall meddelas till Pedellen. Huvudnyckel skall alltid lämnas tillbaka till
Pedellen efter avslutad mandatperiod”
med
“Nycklar skall alltid lämnas tillbaka till Pedellen efter avslutad mandatperiod”

I skåpets tjänst
DAVID UHLER BRAND
Pedell 24.0

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

 (1)

DOCUMENT FOR THE UNION BOARD
Motion regarding changes to key
management
Kårhuset Lund, 2017-11-30
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Motion regarding changes to key
management
Background
Teknologkåren has access to an amount of storage cabinets in Kårhuset. Each cabinet has a
corresponding set of keys. It is currently the responsibility of the Pedell to supervise both the
cabinets and their corresponding keys.
According to current guidelines volunteers are allowed to transfer keys to their successors as
long as the Pedell is informed of this. In practice this results in the keys being transferred
without the Pedell getting informed of this and thereby track is lost of who has which keys.
This does not just obfuscate who is responsible for lost keys but also makes it very difficult
to assign keys to new volunteers when older copies of the key are still in circulation,
regardless if they are lost or simply unaccounted for.
Forcing each and every key to be assigned to a single individual and signed for will lead to a
slight increase in the workload in conjunction with the annual exchanges of volunteers but
will decrease the uncertainty of who is responsible for which key and thereby also decrease
the workload in the long run.

Suggestion
I therefore plead
in Riktlinjer för förrådsutrymmen replace

that

“Nyckeln, undantaget huvudnyckel (TKHA), får föras vidare till efterträdare, men
detta skall meddelas till Pedellen. Huvudnyckel skall alltid lämnas tillbaka till
Pedellen efter avslutad mandatperiod”
with
“Nycklar skall alltid lämnas tillbaka till Pedellen efter avslutad mandatperiod”
At the cabinet’s service
DAVID UHLER BRAND
Pedell 24.0

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående införande av nytt
utskott
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig

Motion angående införande av nytt utskott
Bakgrund
Idag är IAESTE en del av Kåren och fungerar som vilket utskott som helst, med egen
ordförande som väljs av Fullmäktige enligt Reglementet paragraf §1.2.2. De är dock inget
eget utskott enligt Reglementet och jag vill därför att de ska bli det. Förslag på
utskottsdirektiv bifogas

Förslag
IAESTE fungerar idag som ett utksott och därför borde de formellt vara ett utksott också.
Förslag på utskottsdirektiv bifogas i bilaga.
Jag yrkar därför på
att

lägga till en paragraf §5.11 i Reglementet enligt följande:

”§5.11

International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience.
IAESTE LK Lund ska verka för att erbjuda platser för utlandspraktik för
studenter på LTH och inresande studenter.”

English summary
Since IAESTE today operates as any committee in Teknologkåren but formally is not a
committee I suggest that IAESTE should become a committee in Teknologkåren and that
the Regulations should be changed accordingly.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

JACOB TYRBERG
Näringslivsansvarig 17/18

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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STYRELSEHANDLING
Motion angående införande av nytt
utskottsdirektiv
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig

Motion angående införande av nytt
utskottsdirektiv
Bakgrund
IAESTE har idag inget utskottsdirektiv vilket alla utskott borde ha. Förslaget som finns i
bilagan har godkänts av IAESTEs kommittee.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

införa utskottsdirektivet för IAESTE enligt bilaga.

English summary
IAESTE does not have a guideline for their committee which all committees should have.
The proposal has been accepted by the committee for IAESTE.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

JACOB TYRBERG
Näringslivsansvarig 17/18

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för IAESTE
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Styrelsen

Utskottsdirektiv för The International
Association for the Exchange of Students
for Technical Experience
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Det här dokumentet beskriver strukturen för Lunds lokalkommitté (LK) för The
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience,
förkortat IAESTE, och dess funktionärer samt vad som åligger dessa.

1.2.

Historik

Utkast färdigställt av: Jacob Tyrberg
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -

2.

Syfte

IAESTE LK Lund ska verka för att erbjuda platser för utlandspraktik för studenter på LTH
och inresande studenter.

3.

Uppgifter

IAESTE LK Lund ska kontakta företag för att erhålla praktikplatser för studenter från
IAESTEs andra medlemsländer. IAESTE LK Lund ska även verka för att hjälpa studenter
vid LTH att söka till praktikplatser utomlands.
IAESTE LK Lund ska när det åläggs dem från IAESTE nationellt eller internationellt
arrangera IAESTE arrangemang som t.ex., men inte uteslutande, nationella möten,
internationella konferenser och möten för den internationella styrelsen. IAESTE LK Lund
ska arrangera kulturutbyten med andra universitet i världen.

4.

Organisation

IAESTE är en internationell organisation med en egen styrelse på internationell och nationell
nivå. IAESTE LK Lund är även ett utskott under Teknologkåren.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för IAESTE
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Styrelsen

IAESTE LK Lund leds av en ordförande och en vice ordförande som väljs internt av
IAESTE LK Lunds kommitté.
IAESTE LK Lund har fem underutskott som leds av kommittéledamöter. Underutskotten
beskrivs nedan.

4.1.

Jobraisingutskottet

Jobraisingutskottet har det främsta ansvaret för planering och samordning av
företagskontakt.

4.2.

PR-utskottet

PR-utskottet har ansvar för marknadsföringen bade gentemot studenter och gentemot
företag. PR-utskottet har det främsta ansvaret för att söktrycket till de praktikplatser som
erbjuds är högt.

4.3.

Mottagningsutskottet

Mottagningsutskottet har det främsta ansvaret att ta emot de praktikanter som kommer till
Lund genom att vara behjälpliga med att ordna med boende, visum och annat som
praktikanten kan behöva under sin vistelse i Sverige.

4.4.

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet ansvarar för att ordna aktiviteter för praktikanter, kommittén, och andra
studenter på LTH.

4.5.

Alumniutskottet

Alumniutskottet ansvarar för att hålla god kontakt med alumner som har varit med i
IAESTE LK Lund.

5.

Planering & Uppföljning

Då IAESTE LK Lund har stort fokus på företagskontakt är det viktigt med god kontakt med
Teknologkårens näringslivsutskott. Ordförande för IAESTE LK Lund ska i största möjliga
mån delta vid Näringslivskollegiet för att kontinuerligt diskutera sin verksamhet med
Teknologkåren och sektionerna.
IAESTE LK Lund ska i början av varje verksamhetsår planera de större event som ska
arrangeras under verksamhetsåret. Detta bör rapporteras till kårstyrelsen i form av en
översiktsplan.
Annan uppföljning av verksamheten rapporteras till Kårstyrelsen enligt överenskommen
plan.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående ändring av
utskottsnamn
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig

Motion angående ändring av utskottsnamn
Bakgrund
I Teknologkårens reglementen beskrivs det utskott som leds av Näringslivsansvarig som
TLTH Näringsliv, förkortat ArmU. ArmU är en term som inte har använts på 10 år inom
Teknologkåren. Utskottet döptes till TLTH Näringsliv i syfte att ge utskottet ett varumärke,
även om det faktiska varumärket är Teknologkåren i sig och inte ett utskott under
Teknologkåren.
Sedan flera år tillbaka används termen Näringslivsutskottet för detta utskott, så av den
anledningen vill jag ändra i Reglementet så att den speglar den verkliga termen som används
idag av Teknologkårens medlemmar.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

ändra rubriken på paragraf §5.3 i Reglementet till Näringslivsutskottet.

att

ändra ”TLTH Näringsliv, ArmU,” i paragraf §5.3 till Näringslivsutksottet.

English summary
The Swedish name for the Corporate Relations Committee in the Regulations is not the
same as what is used by the members of Teknologkåren which has led to confusion. For this
reason I suggest that the name is changed to reflect what the members and volunteers use.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

JACOB TYRBERG
Näringslivsansvarig 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående ändring av
utskottsdirektiv
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig

Motion angående ändring av
utskottsdirektiv
Bakgrund
Utskottsdirektivet för Arbetsmarknadsutskottet är idag utdaterat och stämmer inte överens
med den verksamhet som bedrivs av Näringslivsutskottet i Teknologkåren. Eftersom
utskottsdirektiven ska fungera som stöd för utskottsordföranden m.fl. anser jag att det är av
stor vikt att det utdaterade utskottsdirektivet uppdateras för att stämma överens med den
faktiska verksamheten.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
ändra Utskottsdirektivet för Arbetsmarknadsutskottet till Utskottsdirektivet
för Näringslivsutskottet som finns i bilagan.

English summary
As the guidelines for the Corporate Relations Committee are outdated and do not reflect the
current operations I suggest that they are updated and changed to the guidelines in the
appendix.

I Näringslivsutskottets tjänst, dag som ovan

JACOB TYRBERG

Näringslivsansvarig 17/18
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för Näringslivsutskottet
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Styrelsen

Utskottsdirektiv för Näringslivsutskottet
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Det här dokumentet beskriver strukturen för Näringslivsutskottet och dess funktionärer
samt vad som åligger dessa.

1.2.

Historik

Utkast färdigställt av:
Ursprungligen antagen enligt beslut:
Omarbetning färdigställd av:
Fastställd omarbetning enligt beslut:

2.

Syfte

Näringslivsutskottet skall verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet att möta
representanter för framtida arbetsgivare, att förberedas för den framtida yrkesutövningen
samt att finna praktikplats och examensarbete.

3.

Uppgifter

Näringslivsutskottet svarar för att organisera och genomföra Teknologkårens
arbetsmarknadsarrangemang utöver arbetsmarknadsmässan ARKAD, såsom exempelvis
gästföreläsningar, företagsaftnar, studieresor och föredrag om arbetsmarknadens villkor.
Näringslivsutskottet svarar vidare för att informera och hjälpa teknologerna vad gäller
arbetsmarknadsfrågor.
Inom näringslivsutskottet finns ett flertal projekt som drivs av en projektgrupp som ska
jobba under en längre tid för ett belysa ett särskilt tema. Ett projekt skulle exempelvis kunna
vara en vecka med ett flertal event på ett tema.

4.

Organisation

Näringslivsutskottet består av Näringslivsansvarig, tillika Näringslivsutskottets ordförande,
Vice Näringslivsansvarig samt projektledare för de projekt som är aktuella innevarande
verksamhetsår inom Näringslivsutskottet. Antalet projektledare inom näringslivsutskottet
kan därför variera mellan olika verksamhetsår. Varje projekt har ett erforderligt antal
ledamöter som väljs av projektledarna i samråd med Näringslivsansvarig.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (2)

UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för Näringslivsutskottet
Kårhuset Lund, 2017-12-06
Styrelsen

Näringslivsansvarig väljs av Fullmäktige. Alla projektledare samt Vice Näringslivsansvarig
väljs av Näringslivsansvarig tillsammans med Styrelsen.
Näringslivsansvarigs åligganden regleras i Reglementet i paragraf §4.8.
Vice Näringslivsansvarig ska främst vara en avlastning för Näringslivsansvarig, och ska
kunna ersätta Näringslivsansvarig då denna inte kan närvara vid ett möte eller evenemang.
Vice Näringslivsansvarig ska även, tillsammans med Näringslivsansvarig, stötta de projekt
som ligger under utskottet.
En projektledare inom näringslivsutskottet ska ansvara för att leda arbetet inom ett projekt. I
det ingår att planera arbetet, tillsammans med näringslivsansvarig och/eller vice
näringslivsansvarig rekrytera en projektgrupp, i samråd med näringslivsansvarig sköta kontakt
med företag och organisationer som kan vara av nytta för projektet, ansvara för att projektet
marknadsförs gentemot teknologerna samt ansvara för genomförandet av projektet.
Alla medlemmar i näringslivsutskottet ska vara behjälpliga i den kontinuerliga
näringslivsverksamheten även utanför ramen för sitt eget projekt.

5.

Planering & Uppföljning

Näringslivsansvarig ska tillsammans med Styrelsen i början av varje verksamhetsår fastställa
vilka projekt som ska utföras under verksamhetsåret.
Näringslivsansvarig ska tillsammans med varje projektledare ha ett möte i början av varje
verksamhetsår för att få en översiktlig plan av projektet.
Näringslivsansvarig ska under verksamhetsåret ha kontinuerliga möten med varje
projektledare eller projektgrupp för att följa upp hur arbetet går och för att stödja och hjälpa
det arbetet.
Projektledare ansvarar för att tillsammans med projektgruppen och näringslivsansvarig
utvärdera projektet samt nedteckna detta som stöd för eventuella efterträdare.
Uppföljning av verksamheten rapporteras till Kårstyrelsen enligt överenskommen plan.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Reftecs stora pris
Kårhuset Lund, 2017-12-05
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Motion angående Reftecs stora pris
Bakgrund
Det är dags att inkomma med nomineringar till Reftecs stora pris. På KORKs senaste möte
bestämdes det att dessa skulle bestämmas senast 31 december. Alla kårer ska inkomma med
en nominering per kår.
Bifogat återfinns kriterierna för Reftecs stora pris.
Alla nomineringar kommer sammanställas av KORK och sedan kommer alla arbetsgrupper
att få lov att yttra sig, varefter Reftecs styrelse fattar beslut om pristagare.
1.
Förslag
Vi behöver därför komma framtill en nominering till Reftecs stora pris.
Jag yrkar därför på
att

Kårstyrelsen nominerar en kandidat till Reftecs stora pris.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Kriterier för

REFTECS STORA PRIS
Fastställda av styrelsen 8 mars 2001.

§ 1  Åliggande

Reftecs styrelse har att årligen utdela Reftecs stora pris.

§ 2  Ändamål
Reftecs stora pris skall utdelas till person eller grupp av personer som främjat svensk
teknikutveckling, som genom pedagogiska insatser verkat för de tekniska
vetenskapernas studium eller som verkat såsom föredöme för svenska arkitekt-,
civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörsstudenter.
§ 3  Nomineringsförfarande

Respektive medlemskårs styrelse har att inkomma med högst en nominering som
överlämnas som kårens förslag till Reftecs styrelse. Reftec sammanställer förslagen och
bereder arbetsgrupperna tillfälle att yttra sig över förslagen varpå Reftecs styrelse fattar
beslut.

§ 4  Insignier

Reftecs stora pris utgörs av en ett diplom och en Reftecmedalj med utformning enligt
nedan som bäres i rött ordensband runt halsen.

§ 5  Överlämning

Priset skall om möjligt överlämnas vid Reftec-överlämningen under försommaren.
Pristagaren skall kungöras genom pressmeddelande.

__________________________________________________________________________________________________
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknologkår
Umeå Naturvetar- och Teknologkår

Adress:
Sven Hultins gata 4
Drottning Kristinas v 15-19
Tekniska Högskolan
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
MIT-huset, Umeå universitet

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

Telefon:
031 - 772 39 00
08 - 790 60 00
013 - 25 45 85
0920 - 725 80
046 - 14 03 90
018 - 57 25 20
090 -  786 92 90

e-mail:
ko@chs.chalmers.se
ordf@ths.kth.se
ko@lintek.liu.se
tkl-ko@studorg.luth.se
ko@tlth.lth.se
ordf@utk.uu.se
ko@ntk.umu.se

STYRELSEHANDLING
Motion angående mötesdatum
Linköping, 2017-12-05
Tim Djärf, styrelseordförande 17/18

Motion angånde mötesdatum
Bakgrund
Ett halvår har nu gått med styrelsearbete, det är därför dags att planera in lite mötesdatum
för våren.

Background
The Board have now worked for half a year, therefore it’s time to plan some more meeting
dates.

Förslag
Jag yrkar därför på
Att

Styrelsemöte 8 förläggs till 24/1.

Att

Styrelsemöte 9 förläggs till 8/2,

Att

Styrelsemöte 10 förläggs till 20/2,

Att

Styrelsemöte 11 förläggs till 8/3,

Att

Styrelsemöte 8 - 10 förläggs i Lund och möte 11 förläggs i Helsingborg.

I Fullmäktiges tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Styrelseordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
BESLUTSUPPFÖLJNING
Kårhuset Lund, 2017-09-29
Styrelsen

Beslutsuppföljning
Möte
S2 13/14
S3 13/14
S13 15/16
S13 15/16
S1 17/18
S1 17/18
S1 17/18
S3 17/18
S3 17/18
S6 17/18

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister
Uppföljning av
internationaliseringsarbete
Uppföljning av
Utbildningsutskottets struktur
Revidering av utskottsdirektivet för ArmU
Utredning av stödmedlemskap
Revidera krishanteringsplanen
Redovisning av äskning av
pengar från Lundakarnevalen
Uppföljning av per capsulam
beslut om ekonom och
kanslisttjänsten
GDPR
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Uppdraget
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

Redovisas
S8 17/18
S9 17/18
S7 17/18

Kommentar

Tim Djärf

S7 17/18

Slutrapport

Jacob Tyrberg

S7 17/18

Tim Djärf
Patrik Gustafsson
Anders Nilsson,
David Uhler Brand
Patrik Gustafsson

S7 17/18
S10 17/18
S7 17/18

Anders Nillson

S10 17/18

Slutrapport
Mindre projekt

S7 17/18
Statusrapport
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