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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående bidrag för roll-ups åt
Ekosystemtekniksektionen
Kårhuset Lund, 2017-04-13
Norea Cardell, PR-chef Ekosystemtekniksektionen -16/17
Henrik Andersson, Arbetslivkontakt Ekosystemtekniksektionen -17

Motion angående äskning från Kåren för
roll-ups åt Ekosystemtekniksektionen
Bakgrund
Ekosystemtekniksektionen har haft en roll-up på långtsidslån av sin programledning. Nu har
programledningen bestämt att de vill ha tillbaka roll-upen. Styrelsen på W-sektionen har
därmed beslutat att trycka upp två nya roll-ups att ha för eget bruk, till exempel under vår
arbetsmarknadsdag W-dagen. Som bekant är Ekosystemtekniksektionen inte sektionen med
störst tillgångar, varvid vi motionärer nu vänder oss till Kåren för ett visst ekonomiskt
bidrag. Vi ser dessutom gärna att TLTH’s logga finns representerad på dessa roll-ups, vilket
känns naturligt om Kåren har bidragit med pengar.
En roll-up kostar 995 kronor exklusive moms. Beställs två fås viss rabatt: 895kr/st, vilket ger
en total kostnad på 1790 kronor.

Förslag
Motionärerna föreslår att Kåren ger Ekosystemtekniksektionen ett bidrag för två nya rollups, där Kårens logga tydligt kommer att finnas representerad.
Vi yrkar därför på
att

Kåren ger Ekosystemtekniksektionen ett ekonomiskt bidrag på upp till 2000
kronor för två stycken nya roll-ups.

I Ekosystemtekniksektionens tjänst, dag som ovan

NOREA CARDELL

PR-chef Ekosystemtekniksektionen 16/17
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Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18 presenterar här föreslagen verksamhetsplan. Vi
har utöver själva verksamhetsplanen arbetat fram nya strukturer för hur Teknologkåren ska
arbeta med den samt förändringar som behövt göras runt omkring. Arbetsgruppen har
bestått av:







Linus Hammarlund
Emil Thorselius
Niklas Ingemansson
Sara Månsson
Patrik Gustafsson
Joost Kranenborg

Kårordförande
Kårstyrelseledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot

Innehållsförteckning .............................................................................................................................. 1
Arbetsprocessen ..................................................................................................................................... 1
Struktur- och formförändringar .......................................................................................................... 2
Ansvar och innehållsupplägg ........................................................................................................... 2
Omfattning och arbetsbelastning ................................................................................................... 2
Antal projekt .................................................................................................................................. 2
Projektens omfattning.................................................................................................................. 3
Slutgiltig föreslagen struktur ............................................................................................................ 3
Fokusområdenas föreslagna placering................................................................................................ 3
Innehåll i verksamhetsplanen 17/18................................................................................................... 4
Fokusområden: nu och retroaktivt ................................................................................................. 4
Projekt ................................................................................................................................................. 4
Beslutsförslag .......................................................................................................................................... 5

Arbetsprocessen har varit indelad i tre olika faser. I den första fasen diskuterade
arbetsgruppen strukturen och utformningen av verksamhetsplanen. Vi gick igenom för- och
nackdelar med nuvarande format och vi gick igenom de andra Teknologkårerna i Sveriges
verksamhetsplaner och lyfte deras för- och nackdelar. Samtidigt gjorde vi summeringar av
och lyfte data ur de senaste tre årens verksamhetsplaner.
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I den andra fasen samlade vi in projektförslag, både genom ett formulär samt genom en
workshop. Tyvärr var uppslutningen inte jättestor, mycket på grund av en kort tidsram.
Projekten diskuterades fram och tillbaka och utkristalliserades mer och mer.
I den sista fasen gjorde vi slutsållningen av projekt för att försöka sätta en bra spridning på
projekten. Därefter skrevs slutförslag, proposition och andra ändringar i dokument.
Slutligen skickades förslaget ut på remiss till Teknologkåren centralt samt till sektionerna.
Resultatet av det finns i bilaga 3.

Vi föreslår för Fullmäktige rätta stora ändringar i hur vi jobbar med verksamhetsplanen.

Den första punkten vi ville adressera var hos vem ansvaret för arbetet med
verksamhetsplanen ligger. Även om det så klart tidigare framgått att ansvaret ligger hos
Kårstyrelsen så har arbetet börjat flyta över mer och mer till heltidargruppen och i så stor
grad att ansvarsfrågan faktiskt diskuterats.
En av anledningarna till uppluckringen av ansvar identifierade vi som hur tidigare
verksamhetsplaner varit upplagda. De har till stor del utgått ifrån de tre olika områdena fritid,
näringsliv och utbildning samt stödfunktionernas områden administration, kommunikation
och infrastruktur. Med ett sådant upplägg blir det väldigt naturligt att dela upp arbetet över
heltidargruppen samtidigt som det blir svårt för Kårstyrelsen att ta ett helhetsgrepp då ingen
ledamot har ett specifikt område så som heltidarna har.
Därför har vi i år inte valt att utgå ifrån områdena tidigare listade utan istället utgå från vilka
frågor som ansetts viktiga - utan någon kategorisering.

Ett annat problemområde vi ville tackla var arbetsbelastningen för de som ska arbeta med
verksamhetsplanen. De tre senaste åren har vi haft 12, 7 resp. 18 områden i
verksamhetsplanen beroende på hur man räknar utan någon speciell baktanke. Flera av
projekten inte genomförts till fullo på grund av olika anledningar. Vi tror att två stora
anledningar till problematiken har varit att det varit för många projekt samt att många av
projekten har varit alldeles för stora för att genomföras under ett års tid.
Vi har i år valt att sätta en hård gräns på tolv projekt och rekommenderar att det görs
framöver också.
Arbetsgruppens uppfattning är att varje styrelseledamot borde kunna dra i två projekt under
ett verksamhetsår. Samtidigt kanske inte SO och KO ska dra i några projekt då de har roller
som kräver att deras tid läggs på annat. Upplägget ger också utrymme för mer anpassning
inom styrelsen p.g.a. olika förutsättningar eller arbetsbelastning. Således landade vi i att ha
6x2 = 12 projekt.
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Problemet med att projekt inte hinns med på ett år kan avhjälpas på två sätt, antingen genom
att minska deras omfattning eller genom att låta dem löpa över mer än ett år. Vår tanke är att
istället för att rakt av skära ner på alla projekt så bör vissa projekt snarare delas upp över flera
år. Ett exempel från vår egen organisation är avvecklandet av VKOi och omstruktureringen
av Utbildningsutskottet. Projekt som tagit tre år med tydliga delprojekt i form av utredning,
handlingsplaner och genomförande samt utvärdering.
Alla projekt måste naturligtvis inte följa just det arbetssättet utan det kan också röra sig om
att flera projekt behöver göras inom ett större område för att bli bra samtidigt som det i
princip är omöjligt att hinna med alla under ett år.
Chalmers Studentkår har arbetat på ett liknande sätt sen några år tillbaka och upplever att det
fungerar rätt bra. De införde 5-årsprojekt men har senare låtit sina flerårsprojekt löpa över
olika tidsspann. Arbetsgruppen tror att fem år är alldeles för lång tid för att frågorna ska
behålla sin relevans samt att studentminnet har svårt att hantera så långa cykler.
Vi föreslår i stället att Teknologkåren ska jobba med cykler om max tre år. Flerårsprojekten
har vi valt att kalla för fokusområden. Ett fokusområde löper över upp till tre år, har en
kort bakgrundsbeskrivning av problemet, förslag på upplägg samt en målbild av var
Teknologkåren ska befinna sig när fokusområdet löpt ut. Fokusområdena konkretiseras
sedan i vart års verksamhetsplan ner till ett eller flera projekt för just det verksamhetsåret.
Slutligen behöver vi så klart också behålla årsspecifika projekt. Projekt som är väl
avgränsade till ett år och som inte är en del av något större område. De är tydliga
engångsprojekt.

Teknologkåren har fokusområden som jobbas med under max tre år. De löper omlott och
varje år tillsätter Fullmäktige ett eller två nya fokusområden allt eftersom de gamla löper ut.
Det innebär att det kan som mest löpa 3 – 6 fokusområden parallellt. Varje fokusområde ska
innehålla en målbild samt en kortare bakgrundsbeskrivning.
Verksamhetsplanen består av 12 projekt. Projekten är antingen årsspecifika projekt eller
projekt som konkretiseras ur fokusområdena.
En bra balans i verksamhetsplanen är eftersträvansvärd och därför har vi följande två
begränsningar



Varje fokusområde måste konkretiseras ner i minst ett projekt
Det måste finnas minst tre årsspecifika projekt.

För att behålla strukturreglerna ovan i studentminnet samt att hålla fokusområdena vid liv
behöver de skrivas ner någonstans. Ett lämpligt ställe hade varit i mål- och
visionsdokumentet sett ur en styrdokumenthierarki men namnet speglar då inte riktigt
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innehållet. Samtidigt vill vi inte inför fler styrdokument eller endast ha dem i
verksamhetsplanen.
Arbetsgruppen föreslår därför att vi omarbetar mål- och visionsdokumentet till en strategisk
plan. Den enda skillnaden blir egentligen att den utökas med ett avsnitt om fokusområden
samt en förtydligande text om dokumentets uppbyggnad. Dessutom åläggs Fullmäktige att
vart år uppdatera dokumentets fokusområdesavsnitt.

Som tidigare nämnt har vi valt att inte utgå från våra verksamhetsområden utan istället utgått
från projektidéer. Vi har alltså inte sett till att det ska finnas något projekt inom “varje
område”. Den sållning vi gjort är istället att vi ska få en viss spridning bland projekten så att
alla inte handlar om samma sak. Trolighet i genomförande har också varit en viktig faktor.

I och med införandet av fokusområden behöver vi retroaktivt införa fokusområden som är
inne på sina andra respektive tredje år. Genom att se tillbaka på det arbete som gjorts de
senaste tre åren, identifiera vad som jobbats med flera år samt se på vad som fortfarande var
relevant och aktuellt har vi valt ut sådana områden. Även nya projektförslag vägdes in för att
se om de tillsammans med något tidigare passade som ett fokusområde.
De två nya fokusområdena som införs för den kommande perioden 17/18 - 19/20 har vi
skapat genom att slå ihop de projektförslag som legat inom samma område och som
troligtvis behöver betydligt längre tid på sig än ett år för att bli klara.
Fokusområdena vi landade i var







15/16 - 17/18: Funktionärsskap
15/16 - 17/18: Nollegeneralens arvodering
16/17 - 18/19: Den digitala kåren i modern tid
16/17 - 18/19: Vilka är Teknologkåren?
17/18 - 19/20: Centralorganisationen och sektionerna
17/18 - 19/20: Pedellens arbetsbelastning

Från workshopen, vårt formulär och våra egna idéer fick vi in ungefär 65 idéer. Från dessa
utkristalliserade vi 21 st vidare med mål, syfte, bakgrund, svårigheter i genomförande samt
tidsram.
De 21 projekten rangordnades av workshoppen och i slutändan var det vi i arbetsgruppen
själva som benade ner det till tolv projekt. Det var en svår process där vi diskuterade mycket
fram och tillbaka. Vissa projekt slogs ihop medan andra tyvärr fick strykas helt. Många
gånger ville vi gärna ha fler projekt men vi var stenhårda med att det max skulle vara tolv
stycken.
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Eftersom det är första gången vi jobbar med fokusområden har projekten snarare fallit in
under fokusområdena snarare än konkretiserats därur. Det är något vi hoppas framtida
verksamhetsplansgrupper kommer ändra på och jobba med aktivt med!

Kårstyrelsen yrkar
att

omvandla mål- och visionsdokumentet till en strategisk plan enligt bifogat
förslag i bilaga 1.

att

i reglementet, § 1.1, lägga till en att-sats “att varje år uppdatera fokusområdena i
den strategiska planen”.

att

anta den framlagda verksamhetsplanen för 17/18 enligt bilaga 2.

Kårstyrelsen genom arbetsgruppen, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

EMIL THORSELIUS

Kårordförande 16/17

Kårstyrelseledamot 16/17

NIKLAS INGEMANSSON

SARA MÅNSSON

Fullmäktigeledamot 2017

Fullmäktigeledamot 2017

PATRIK GUSTAFSSON

JOOST KRANENBORG

Fullmäktigeledamot 2017

Fullmäktigeledamot 2017
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5

Teknologkårens Mål- och visionsdokumentstrategiska plan beskriver målsättningen för
Teknologkårens verksamhet och hur den ska uppnås. Den strategiska planen är sprungen ur
det tidigare mål- och visionsdokumentet somDet togs fram av kårstyrelsen under våren 2014
och färdigställdes under nästkommande verksamhetsår.

6
7

Syftet med Teknologkårens Mål- och visionsdokumentstrategiska plan är att:

8
9
10
11
12






ge en helhetsbild av Teknologkårens målsättningar och verksamhetsområden.
förenkla utvärdering av Teknologkårens verksamhet vilket bidrar till kontinuitet i
organisationen.
användas vid framtagande av Teknologkårens verksamhetsplan.
hålla reda på projekt och verksamhet som är tänkt att löpa över flera års sikt.

13
14
15
16
17
18

Mål- och visionsdokumentetVisionen och målen i den strategiska planen bör genomsyra hela
Teknologkårens verksamhet och ska dessutom ligga till grund för framtagande av varje års
verksamhetsplan. Punkterna i verksamhetsplanen ska motiveras av målen i detta dokument.
Uppföljning av målen skall göras i slutet av varje verksamhetsår och en större översyn bör
genomföras var femte år. Nästa större översyn bör göras 2020.

19
20

Vidare ska den strategiska planen varje år uppdateras med fokusområden som förklaras
närmare i avsnitt 6.1.

21
22
23
24

En vision är en beskrivning av ett idealtillstånd. En vision ska vara något som alla kan enas
kring och sträva mot. Teknologkårens vision bör dessutom vara långsiktig, utmanande,
engagerande och sätta studenterna i fokus.

25

Teknologkårens vision är:

26
27

Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid såväl nu
som för framtiden.

28
29
30

Visionen utgår från studenter och begränsar sig inte till Teknologkårens verksamhet. Detta
då kåren finns till för studenterna och inte tvärtom. Med studenter avses i detta dokument
samtliga studerande och forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola.
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48

Möjligheten att uppnå visionen påverkas av ett antal faktorer. Dessa har listats som mål
nedan.









Alla studenter ska ha möjlighet att kunna utvecklas under hela sin studietid
Alla studenter ska känna gemenskap och samhörighet
Alla studenter ska känna att de har inflytande och kan påverka sin studiesituation
Alla studenter ska känna sig trygga under hela sin studietid
Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor
Alla studenter ska uppleva att alla aspekter av deras studietid håller en hög kvalité
Alla studenter ska må bra under hela sin studietid
Alla studenter ska efter sin studietid känna att den var värdefull

Teknologkåren har en viktig roll i strävan efter att uppnå ovanstående mål och i förlängning
visionen. För att göra detta så har ett antal mål för Teknologkårens organisation satts upp.





Teknologkåren ska ha en tydlig, effektiv och transparent organisation
Teknologkåren ska vara en slagkraftig organisation med stark integritet
Teknologkåren ska ha en långsiktigt ekonomiskt hållbar organisation
Teknologkåren ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i

49
50
51
52
53

Teknologkårens verksamhetsplan tas fram under våren varje år och sätts för nästkommande
verksamhetsår. Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att genom Fullmäktige påverka
de arbetsområden som Teknologkåren ska arbeta med och lägga extra tyngd på under
verksamhetsåret.

54
55
56

Vissa frågor som Teknologkåren arbetar med sträcker sig över ett tidsspann som är längre än
ett år. Vi kallar frågorna för fokusområden och de listas i det här dokumentet.

57
58
59
60
61

Ett till två fokusområden införs av Fullmäktige årligen allt eftersom de gamla löper ut. Ett
fokusområde har ett tidsspann på max tre år och således kan det som mest löpa 3 – 6
fokusområden parallellt. Varje fokusområde innehåller en kortare bakgrundsbeskrivning och
en målbild. Upplevs målen för ett fokusområde ha uppnåtts före tidsramens slut går det
naturligtvis att stryka ur dokumentet.

62
63
64
65
66

För att uppnå en bra lagom arbetsbelastning för Kårstyrelsen består verksamhetsplanen av
upp till 12 projekt. Projekten är antingen årsspecifika projekt som är väl avgränsade till ett år
eller projekt som konkretiseras ur fokusområdena. En bra balans mellan de två
projekttyperna är eftersträvansvärt och därför läggs följande begränsningar på
Teknologkårens verksamhetsplaner:
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67
68
69





Verksamhetsplanen består av maximalt 12 projekt.
Varje fokusområde måste konkretiseras ner i minst ett projekt årligen.
Det måste finnas minst tre årsspecifika projekt i varje verksamhetsplan.

70
71
72
73
74
75
76

Att hitta funktionärer som vill vara med och driva kårens arbete och utveckla det till det
bättre är en av nyckelfaktorerna för att vi ska fungera som kår och en ideell förening. Vi har
problem med att effektivt rekrytera funktionärer samtidigt som det många gånger upplevs
som svårt att hålla koll på vilka funktionärer vi egentligen har. Vi ger dem heller inte de bästa
förutsättningarna för att klara av sina uppdrag.

77

Målsättningarna med fokusområdet är

78
79
80





Det ska vara tydligt hur och i vad man kan engagera sig i på Teknologkåren.
Det ska finnas möjlighet att sätta rätt person på rätt post.
Du ska få en bra överlämning där du blir förberedd för rollen du axlar.

81
82
83
84
85
86
87

LTH bidrar i dagsläget med finansiering för att vi ska arvodera en person som samordnar
och utvecklar Nollningen på Teknologkåren, nämligen Nollegeneralen. Hur Nollegeneralen
ska arbeta, arvoderas, ha för roll gentemot övriga heltidsarvoderade, vilken roll den har i
Nollningsutskottet och hur Nollningen ska ledas är frågor som diskuteras mycket fram och
tillbaka. Tyvärr har våra Nollegeneraler haft problem med sina studier och sin
arbetsbelastning under mandatperioden, något som behöver rättas till.

88

Målsättningarna med fokusområdet är

89
90
91




Teknologkåren ska ha en hållbar arbetsbelastning för Nollegeneralen.
Teknologkåren ska ge de bästa förutsättningarna för en bra Nollning under
Nollegeneralen.

92
93
94
95
96

Många av Teknologkårens system har några år på nacken samtidigt som IT-samhället runt
omkring oss har utvecklats väldigt fort. Vi har gått från lokala IT-lösningar till att allt mer ska
vara enkelt åtkomligt genom internet. Teknologkåren har tyvärr inte riktigt hängt med i den
utvecklingen och det är dags att vi kommer ikapp.

97

Målsättningarna med fokusområdet är

98
99
100
101
102
103






Digitalt material som produceras ska vara lättillgängligt och sökbart för framtida
funktionärer.
Teknologkårens IT-infrastruktur och IT-system ska inte stå och falla på att en
enstaka person eller grupp har kunskap.
Teknologkårens funktionärer kan arbeta på ett modernt och effektivt sätt med IT.
Teknologkåren har lätthanterliga interna IT-system.
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104
105
106
107
108

Som namnet på fokusområdet antyder så finns en bristande kunskap om vad och vilka
Teknologkåren är. Det gäller bland medlemmar, sektioner och externa parter. Vi har en
förkortning TLTH som ständigt förväxlas med LTH. Vi har problem med att nå ut till våra
medlemmar med information och avståndet dit upplevs som stort.

109

Målsättningarna med fokusområdet är

110
111
112
113






Det finns en tydlig kommunikationsplan för att nå ut till alla medlemmar.
Alla medlemmar vet var de har Teknologkåren.
Alla medlemmar vet vad Teknologkåren gör.
Teknologkåren har ett starkt varumärke.
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Vi arbetar på sektionerna på olika sätt och är i ständigt kontakt med dem. Det finns dock
fortfarande oklarheter i vad centralorganisationens roll ska vara i förhållande till sektionerna.
Vi jobbar med sektionskontakter och kollegier vilket minskar avståenden men vi skulle
kunna göra så mycket mer. En början på det hela är att reda ut vem som egentligen gör vad.
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Målsättningarna med fokusområdet är
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Sektionerna ska vara en naturlig del av Teknologkåren
Teknologkårens centralorganisation och sektionerna ska inte konkurrera med
varandra
Det ska tydligt framgå vilken organisation gör vad.
Det ska vara lätt att dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter.
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Teknologkårens Pedeller jobbar väldigt mycket, är ofta väldigt stressade och lever på gränsen
till utbrändhet. Det har tidigare diskuterats om att ha en extrapedell under Nollningen, byta
mandatperiod och lägga över arbetsuppgifter på kanslisten och andra heltidare. Inget konkret
har gjort för att förändra situationen och det är en arbetsuppgift som kommer ta tid. Bra
förändringar av heltidarposter kräver utredning, implementationsplan och utvärdering.
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Målsättningarna med fokusområdet är
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Pedellen ska må bra och trivas med sitt engagemang.
Pedellen ska ha en hållbar arbetsbelastning.
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Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att genom Fullmäktige påverka de
arbetsområden som Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (hädanefter
Teknologkåren) ska arbeta med och lägga extra tyngd på under verksamhetsåret.
Grundtanken med verksamhetsplanen är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan
att i allt för stor utsträckning detaljstyra verksamheten.

Det är Kårstyrelsens ansvar att arbeta med, följa upp och avrapportera de olika projekten
inom verksamhetsplanen. För att klara av uppdraget behöver Kårstyrelsen inhämta
expertkompetens och arbetskraft från utskotten och från funktionärerna (så väl
heltidsarvoderade som ideella). Det är dock alltid Kårstyrelsen som ansvarar för att arbetet
fortgår löpande under verksamhetsåret.

Vissa av projekten kommer att mynna ut i rapporter eller i ärenden som kommer att
presenteras inför Fullmäktige under årets gång men för att underlätta inför framtidens
tillbakablickar och för att ge en helhetsbild av arbetet som gjorts ska resultatet av
verksamhetsplanens alla projekt redovisas till Fullmäktige. Det ska göras genom
verksamhetsberättelsen som presenteras under nästkommande verksamhetsårets
Höstfullmäktige.
Även delrapporter av verksamhetsplanen bör ges till Fullmäktige under årets gång för att
säkerställa att arbetet rör sig i rätt riktning.

Ett stort fokus för årets verksamhetsplan har varit att göra den lagom stor. Den består av
tolv projekt där tanken är att varje styrelseledamot får ansvaret över två projekt var.
Kårstyrelsens ordförande och Kårordförande bör således inte ansvara över några projekt,
istället står de för stöd och samordning. Samtidigt ger begränsningen till tolv projekt
utrymme för sittande styrelse att välja en annan arbetsfördelning.
Rekommenderat är att varje projekt tillskrivs en projektgrupp med en styrelseledamot i
spetsen. Projektgruppen konkretiserar sedan ner sitt projekt med en projektplan som
godkänns av Kårstyrelsen.
Själva verksamhetsplanen i sig är uppbyggd genom två större delar: projekt sprungna ur den
strategiska planens fokusområden samt årsspecifika projekt för innevarande verksamhetsår.
Vissa projekt tar avstamp ur tidigare arbete medan andra startar från noll.
Fokusområdena listas i den strategiska planen och utgörs av områden och projekt som tar en
längre tid än ett år att genomföra. I årets verksamhetsplan är sju av de tolv projekten
konkretiserade från fokusområden. Utöver det finns det fyra projekt som identifierats som
viktiga för Teknologkåren under verksamhetsåret 17/18 men som samtidigt är väl
avgränsade för att genomföras under ett verksamhetsår.
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I dagsläget är det många gånger svårt att se vad en funktionärspost egentligen innebär för
arbete. Läget förändras från år till år och Teknologkårens styrdokument hålls inte
uppdaterade. Det skapar ett glapp mellan hur posterna beskrivs, hur de marknadsförs och
hur de valbereds. Det behöver lösas på ett sätt som tydliggör arbetsuppgifterna utan att
samtidigt detaljstyra verksamheten i allt för stor grad.
Vidare får valberedningen från år till år själva styra över vilka egenskaper som de finner
lämpliga hos potentiella kandidater. De gör det förvisso med stöd ur överlämnat material och
genom frågor till postinnehavare men likväl är det just de själva som bestämmer, något som
kanske snarare bör bestämmas av Kårstyrelsen eller Fullmäktige.






Skapa kravprofiler för alla av
Fullmäktige valda funktionärsposter.
Skapa post- och arbetsbeskrivningar
under Kårstyrelsen för samtliga
funktionärsposter inom
Teknologkåren centralorganisation.
Genom funktionärsregister och
styrdokument, skapa möjlighet att
presentera och informera om
funktionärsposter på ett transparent
och långsiktigt sätt.



Både presumtiva och valda
funktionärer ska ha en klar bild av
vad uppdragen på Teknologkåren
innebär.



Valberedningen ska ha verktyg för att
kunna sätta rätt person på rätt
funktionärspost.



Fullmäktige och/eller Kårstyrelsen
ska ha möjlighet att styra och påverka
vilken typ av person Teknologkåren
vill ha på vilken funktionärspost.

Av någon anledning har arbetet med överlämning och testamenten hamnat i skymundan de
senaste på Teknologkåren, trots att det är en grundpelare i studentlivet. Det skapar problem
när t.ex. företrädare och efterträdare inte kommer överens, när företrädare försvinner iväg
och blir okontaktbara eller om funktionärsposter står vakanta under ett års tid. På samma
sätt kan olika gruppkonstellationer eller utskott lida om överlämningen är bristande.



Kartlägg vilka funktionärstestamenten
som finns i dagsläget.



Skapa stödstrukturer för att åtgärda
eventuella problem med saknade
testamenten.



Skapa stödstrukturer för både
individuella överlämningar och
överlämningar i grupp.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola



Det är lätt att lämna över sitt eget och
tidigare postinnehavares arbete till nya
funktionärer samt att lämna över hur
olika gruppkonstellationer har arbetat.



Som ny funktionär ska du inte behöva
vara beroende av din företrädares
närvaro i överlämningen eller i tiden
därefter.



Alla ska få ett skriftligt testamente
överlämnat till sig under
verksamhetsåret 18/19.
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Fullmäktige har tagit beslutet att arvodera Nollegeneralen vår och sommar under 2017 resp.
2018, varpå Nollegeneralen ska övergå till att vara en ideell funktionärspost. Det innebär att
sättet Teknologkåren arbetar med Nollningen från centralt håll behöver förändras för att
tillåta att helt ideell grupp planerar och genomför den. Det i sin tur innebär att det kan
behövas arbetsförändringar i Nollegeneralens arbete men det kan lika väl innebära
förändringar i själva Nollningen.



Skapa en handlingsplan för hur
Nollningen ska se ut och hanteras
under en ideell ledningsgrupp i
praktiken, både i själva övergången
men också i framtiden.



Övergången mellan en arvoderad
Nollegeneral och en ideell
Nollegeneral ska inte påverka
Nollningen på ett negativt sätt.



Nollningen ska inte tappa det syfte
och den höga kvalitet den håller i
dagsläget.

Det senaste 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 samt att de personer med kunskap om systemet antingen börjar försvinna ur
organisation eller 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.



Efter utredning, ta ett beslut i frågan
om Teknologkåren bör hantera sin
IT-infrastruktur på egen hand eller
vidareförmedla den till extern part.



Teknologkårens IT-infrastruktur ska
inte vara beroende av om det finns en
hög IT-kompetens under ett specifikt
verksamhetsår.



Skapa en IT-infrastruktur för
datorkonton, mail-, fil- och
delningssystem m.m. anpassad efter
det arbetssätt som används i
dagsläget.



Teknologkårens IT-infrastruktur är
långsiktigt hållbar och används på ett
enkelt och effektivt sätt av våra
funktionärer utan större
förkunskaper.
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Under verksamhetsåret 16/17 utreddes Teknologkårens varumärke och namn. Oavsett om
det mynnar ut i en förändring eller inte behövs det arbetas med att beslutet implementeras
och förankras ordentligt i hela organisationen. Teknologkåren behöver strategiskt jobba med
frågan för att behålla legitimiteten i eventuella förändringar och för att det faktiskt ska bli
något av projektet.





Lägg upp en strategi för hur
Teknologkåren ska arbeta med sitt
varumärke på ett sätt som tydliggör
varumärket både mot interna och
externa parter.



Teknologkåren har en strategi för att
säkerställa ett starkt och tydligt
varumärke.



Teknologkårens hela organisation har
en vilja och en möjlighet att arbeta
med varumärket.

Genomför eventuella förändringar i
material som behöver förändras till
följd av varumärkesarbetet.

Teknologkåren har de senaste både utrett och sett över våra informationskanaler och börjat
arbeta mer aktivt med att synliggöra och marknadsföra kåren utåt. Arbetet har i hög grad
varit beroende av sittande Informationsansvarig och nu behövs det sättas på pränt och läggas
upp på ett strategiskt sätt. Hur använder Teknologkåren sina olika kanaler på rätt sätt och
vad är egentligen rätt nivå att lägga sig på?



Arbeta fram en kommunikationsplan
för Teknologkåren.
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Teknologkåren vet vilka dess
målgrupper är och hur de ska
kommuniceras med.



Teknologkåren har en strategi för att
marknadsföra kåren gentemot sina
olika målgrupper.



Det finns en kännedom bland
Teknologkårens medlemmar vad
kåren är för något.
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Begrepp som “Teknologkåren centralt”, “kåren centralt” och “centralorganisationen” har
börjat användas mer och mer. Skillnaden och likheterna mellan sektionerna och
Teknologkårens centralorganisation poängteras och synliggörs i hopp om att knyta
organisationerna närmare varandra.
Problemet är att det inte finns något tydlig utgångspunkt för vilka skillnaderna och likheterna
egentligen är och om de överhuvudtaget borde existera. Är centralorganisationen en extra
sektion? Konkurrerar centralorganisationen med sektionerna? Vem eller vilka aktörer riktar
sig centralorganisationen mot?



Kartlägg skillnaderna i vad
Teknologkårens centralorganisation
arbetar med och vad sektionerna
arbetar med.



Utred vilka förväntningar och krav
organisationerna ställer på varandra
och hur väl de uppfylls.



Sätt upp målsättningar för vad
Teknologkårens centralorganisation
bör arbeta med och/eller inte arbeta
med samt vilka eventuella
förändringar som måste göras för att
nå dit.



Det finns en tydlig uppdelning av vad
Teknologkårens centralorganisation
borde hålla på med och inte hålla på
med (d.v.s. vad som borde lämnas åt
sektionerna).

Det finns idag en negativ bild av att man som Pedell blir arg och bitter under sin
mandatperiod. Även om bilden kanske inte är helt sann så existerar problemet med att våra
Pedeller jobbar väldigt mycket, är ofta väldigt stressade och lever på gränsen till utbrändhet.
Det är inte ett nytt problem utan tidigare utredningar har gjorts med varierande omfattning.
De har dock inte genererat några lösningar.



Kartlägg och utred vilka
arbetsuppgifter Pedellen lägger sin tid
på och se hur stort problemet med
arbetsbelastningen är.



Ge förslag på lösningar som skulle
kunna genomföras för att minska
Pedellens arbetsbelastning och
förbättra dess situation.
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Det finns en reell möjlighet för
Teknologkåren att genomföra
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Det är nu 2 år sedan Teknologkårens studiesociala- och utbildningspolitiska program
(SOUPen) uppdaterades och fick en översyn. Då genomfördes stora strukturförändringar
som fortfarande upplevs som bra. Däremot så är det många ställningstaganden som inte helt
stämmer överens med den utbildningspolitik som Kårstyrelsen och utbildningsutskottet tror
att Teknologkåren vill föra idag. Dessutom saknas vissa ställningstaganden som
Teknologkåren hade behövt ha en välgrundad åsikt i.



Genomför en uppdatering av det
Studiesociala- och utbildningspolitiska
programmet med avseende på
innehåll.



Teknologkåren har tydliga och
aktuella åsikter i olika studiesocialaoch utbildningspolitiska frågor



Utbildningsutskottet har en tydlig och
helomspännande grund att bedriva
sin verksamhet utifrån.

I dagsläget finns strukturer och processer för hur Kårordförande och Generalsekreterare ska
arbeta med ekonomin. De finns dock inte nedskrivna någonstans utan lämnas över muntligt
från år till år. Rutinerna upplevs onödigt byråkratiska och omständliga. Säkerheten som
rutinerna ska medföra borde gå att genomföra på ett bättre sätt.
På samma sätt finns rutiner för avtal vilka baseras på firmateckningsrättigheterna och på
Policyn för ekonomi och avtal. Tyvärr är de rätt intetsägande och redan i dagsläget finns viss
avtalsrätt delegerad utan något bakomliggande beslut eller någon ordentlig tanke. Många
gånger görs dessutom dubbelarbete som hade kunnat effektiviseras.



Skapa effektiva, säkra och
nedtecknade rutiner för hur
attestering sker praktiskt på
Teknologkåren



Skapa effektiva, säkra och
nedtecknade rutiner för hur
avtalsprocessen fungerar hos
Teknologkåren.
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För att förhindra tidsödslande och
onödig byråkrati skriver rätt personer
under rätt saker på Teknologkåren.



Teknologkårens rutiner kring
ekonomi och avtal gör att så väl
uppsåtligt bedrägeri som oskyldiga
misstag upptäcks och förhindras.
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Teknologkårens centralorganisation ger flertalet utbildningar riktade mot funktionärer på
flera håll: sina egna, sektionsfunktionärer och engagerade hos de fria föreningarna. Exempel
på utbildningar som finns i dagsläget är styrelseutbildningen, likabehandlingsutbildningar och
studeranderepresentantsutbildningar. Enda stället utbildningarna finns definierade idag är i
budgeten, vilken inte svarar på några frågor om syfte, vem som ansvarar för genomförande
och vilka olika målgrupper som finns. Utbildningarna anses vara viktiga ur flera perspektiv
och en helhetsöversyn borde göras.



Kartlägg vilka utbildningar som ges av
Teknologkårens centralorganisation.



Utred om Teknologkåren ger rätt
utbildningar som täcker alla önskade
områden och om utbildningar skapar
det mervärde som önskas.





Som funktionär hos Teknologkåren
har du goda grunder att stå på för att
kunna genomföra ditt uppdrag.



Som funktionär hos Teknologkåren
ska du känna att du lär dig någonting.



Både arrangerande och deltagande
parter ska känna till vilka utbildningar
som finns och vilka förväntningar
som finns.

Utifrån utredningen, skapa rutiner för
vilka utbildningar som ska hållas, vem
som ansvarar för planering och
genomförande och vilka som bör
deltaga.

Teknologkåren har en växande heltidargrupp som idag till stor del arbetsleds ensamt av
Kårordförande. Gruppen är väldigt spretig och arbetsledningen kan upplevas svår stundtals.
I och med införandet av Huvudansvarig för Utbildningsfrågor har dessutom en odefinierad
hierarki skapats i en tidigare organisatoriskt helt platt grupp. Det väcker frågan om
heltidargruppen arbetsledas på samma sätt som tidigare med Kårordförande i spetsen.
Heltidargruppen utgör också det som Teknologkåren har definierat som sitt presidium. Det
är ett presidium om 11-12 personer. En grupp som är mycket större än Kårstyrelsen och
som kan ta dess befogenheter vilket går rakt emot en delegationsordning där mindre och
mindre grupper får befogenheter från Fullmäktige. Samtidigt finns det inte explicita regler
för hur beslutsprocessen i presidiet ska se ut.



Utred om en hierarkisk struktur hos
ledningsgruppen är något
Teknologkåren vill jobba med.



Teknologkåren ska effektivt kunna
leda och stödja sina heltidsarvoderade
funktionärer i deras arbete.



Ge förslag på eventuella förändringar
som behöver genomföras för att
Presidiet ska fungera som
utredningen visar, både ur ett beslutsoch ur ett
sammansättningsperspektiv.



Beslutsprocessen gällande delegerade
befogenheter från Kårstyrelsen till
Presidiet är rättssäker och inte lämnar
utrymme för tolkningar om vem som
får göra vad.
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Synpunkt:

Mål- och visionsdokumentet ska vara just ett mål- och visionsdokument och
inte ändras till något annat. Även om verksamhetsplanen är ett medel för att
nå fram till målen och visionerna tycker jag inte att den passar in i det här
dokumentet. Fokusområdena är bra men de borde ligga i ett eget dokument.

Förslag:

Behålla mål- och visionsdokumentet som det är och skapa ett nytt dokument
för fokusområdena.

Svar:

Vi anser inte att ytterligare ett dokument är önskvärt. Målen och visionerna
finns fortfarande kvar i den strategigiska planen och kan i våra ögon mycket
väl samspela i samma dokument. Vi tror också förändringen kommer leda till
att vi kommer arbeta med visionen och målen mer aktivt när det även finns
en årlig aspekt i dokumentet.

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

I stort sett att fokusområdena är bra, möjligtvis känns är
"Centralorganisationen och sektionerna" lite onödig. Jag tycker att frågan
projekt 7 i verksamhetsplanen utreder redan är tydlig och inte behöver
utredas vidare.

Förslag:

Ta bort fokusområdet "Centralorganisationen och sektionerna" och tag bort
projekt 7 ur verksamhetsplanen.

Svar:

Vi anser att "Vem gör vad - en organisationskartläggning" är ett aktuellt och
reellt problem. Det är en fråga om jobbats med i verksamhetsplanen två år
tillbaka och finns även med i innevarande års verksamhetsplan. En av
anledningarna till att det inte är eller kommer bli färdigt är för att det är en
stor och spretig fråga. Många verksamhetsförändringar som vi ser oss vilja
göra behöver detta arbete för ordentligt kunna motiveras. Därför anser vi
även att det bör vara ett fokusområde.

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Det är upp till varje ny utskottsordförande att bestämma vilka uppgifter
dennes utskottsmedlemmar ska ha och därför bör inte detta vara nedskrivet i
något annat dokument än utskottsordförandes testamente. Det blir extremt
mycket detaljstyrning om Fullmäktige ska bestämma vilka arbetsuppgifter
varje person i t.ex Corneliusbalgruppen ska ha. Det ska räcka med en
beskrivning över vad utskottsordförande samt utskottet som en helhet ska
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göra och sen ska utskottsordförande ha friheten att själv bestämma vad
dennes funktionärer ska göra.
Förslag:

Under projekt 1, stryck projektmålet "Skapa post- och arbetsbeskrivningar
för samtliga funktionärsposter inom Teknologkåren centralorganisation".

Svar:

Vår tanke har varit att dessa post- och arbetsbeskrivningar ska ligga under
Kårstyrelsen likt utskottsdirektiven. Anledningen till att ha dem är inte att
detaljstyra verksamheten utan att medlemmar som vill söka posterna eller
arbeta inom utskottet ska ha en klar bild av vad de förväntas göra. Det gäller
både när man söker posten och efter man är vald.

Åtgärd:

Förtydligat att post- och arbetsbeskrivningarna ligger under Kåstyrelsen samt
lagt till en mening om att det inte handlar om att detaljstyra verksamheten i
bakgrundstexten.

Synpunkt:

Jävligt bra jobbat! Syns att det ligger ett gediget arbete bakom materialet.

Förslag:

Inget.

Svar:

Tack!

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Jag tycker att "Nollegeneralens arvodering" är en felaktig titel på
fokusområdet. Titeln bör istället vara "Nollningens ideella format” för att
ännu mer trycka på att det är vad som ska jobbas med (och har jobbats med)

Förslag:

Byt namn på fokusområde "Nollegeneralens arvodering" till "Nollningens
ideella format".

Svar:

Anledningen till namnet är att när Teknologkåren började arbeta med frågan
15/16 så var det just Nollegeneralens arvodering tittades på. En konsekvens
av det arbetet var att omvandla Nollningen till en ideellt styrd Nollning. Vi
tycker därför att fokusområdet bör ha kvar vårt föreslagna namn och det är
tydligt nog i det nedkonkretiserade projektet "Handlingsplan för en ideellt
styrd Nollning" i verksamhetsplanen.

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Angående att skära ner i antalet projekt, så tror jag att det kan vara lite
förhastad åtgärd som är för mycket baserat på årets situation. Nu vill jag
verkligen inte säga att det var bättre förr eller något sånt, men i fjol klarade
Kårstyrelsen av att hantera betydligt fler punkter och jag tror att det finns en
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poäng med att inte begränsa mängden projekt för snävt. Men det är såklart till
stor del baserat på tycke och smak.
Förslag:

Ta bort begränsningen på 12 projekt i verksamhetsplanen och den strategiska
planen.

Svar:

Även om avslutninggraden var större i fjol än för innevarande år avslutades
inte alla projekt i verksamhetsplanen (eller avrapporterades inte i den
utsträckning att det är tydligt i dagsläget). Avslutningsgraden av projekt är inte
heller enda anledningen till begränsningen utan det är också att fokus flyttas
från heltidare till styrelseledamöter. Vi tror 2 projekt per vanlig
styrelseledamot är en lagom arbetsbelastning då man sitter som ideell
funktionär. Allt styrelsen är inte heller verksamhetsplansbaserat och det måste
finnas utrymme för arbete.

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

"Gällande att Kårordförande (KO) och Styrelseordförande (SO) inte ska dra i
några projekt har jag större invädningar mot. SO får en tydligt ändrad roll i
Styrelsen i och med att denne inte förväntas dra i några projekt. Vad är
tanken att denne ska lägga sin tid på istället? I ärlighetens namn är den
administrativa biten inte så betungande att den går att jämföra med två
verksamhetsplansprojekt. Risken finns att SO känner sig underutmanad när
den inte förväntas utveckla kåren utan bara administrera. Nu raljerar jag
såklart en aning, men poängen kvarstår.
Vidare kommer SO fortfarande väljas ur en redan vald Styrelse, vilket inte
känns rimligt med tanke på de tydligt olika kravprofiler SO får jämfört med
övriga ledamöter. Har ni funderat på hur gruppdynamiken kan ändras och om
valprocessen också borde förändras? Jag är rädd för att detta kan innebära
stora förändringar för Styrelsen och framför allt SO. Huruvida förändringarna
är bra eller dåliga kan man såklart diskutera, men det tycker jag inte gjorts i
tillräcklig utsträckning. Själv tror jag på fler negativa effekter än positiva.
Ett förslag är att lägga till en punkt och därmed förvänta sig att SO ska dra i
ett verksamhetsplansprojekt under året. Då uppnås önskad effekt (d.v.s. att
markant begränsa antalet projekt) utan att rollen som SO blir fundamentalt
skild från övriga ledamöters."

Förslag:

Lägga till ytterligare ett projekt i verksamhetsplanen samt skriva att även
Styrelseordförande har hand om ett projekt.

Svar:

"Inför 17/18 valde Fullmäktige inte Styrelseordförande som en ledamot utan
just som en ordförande. Om det är en styrdokumentsmiss efter revideringen
eller inte ger vi oss inte in på och väljer därför här att inte att kommentera
valprocessen.
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Det är en bra poäng som lyfts i remissvaret. Vi ser SO mycket som ett stöd
för verksamhetsplansgrupperna, både i det faktiska arbetet och i att
koordinera arbetet i sin helhet. Dessutom lämnar vi öppet för att styrelsen har
möjlighet att lägga en annan projektfördelning om de vill, dock kan detta
förtydligas.
Slutligen ser vi också att SO har en stor roll i att driva det övriga arbetet i
styrelsen som inte är relaterat till verksamhetsplanen. Under ett år dyker det
upp många frågor och projekt som behöver tas tag i och inte förutspåtts. Vi
tror inte det är en risk att SO blir understimulerad."
Åtgärd:

Ändrat och förtydligat det första stycket i under "Struktur och format" i
verksamhetsplanen.

Synpunkt:

Som dåligt insatt tycker jag ert arbete ser väldigt bra ut! Jag skulle tro att det
svåra blir att driva vidare arbeten som längs vägen blir mindre relevanta. De
kan då bli svåra att avsluta, om de är bundna till tre år. T.ex. Pedellens
arbetsbörda kan ju troligtvis ändras rätt mycket under 3 års tid, då flera olika
personer kommer ha posten och uppleva det väldigt olika. Information som
saknas är enligt mig: vad görs om fokusområdet inte upplevs relevant längre?

Förslag:

Förtydliga vad som gäller om fokusområdet inte längre känns relevant.

Svar:

"Att ha just tre år för flerårsprojekt är en avvägning där vi vill ha
flerårsprojekt men fortfarande går att behålla relevans och kontext. Om vi tar
Pedellexemplet så ligger det på tre år då implementeringsdelen för en
förändring av en heltidarpost tar tid tar så lång tid med tanke på utredning,
implementering och utvärdering.
Samtidigt så ser vi också poängen med att inte att inte låsa saker på tre år. Vi
lägger till i den strategiska planen att fokusområden kan styrkas i förväg om
målen uppnås innan tidsramens slut."

Åtgärd:

Lagt till en rad som de tre stegen utredning, implementering och utvärdering i
bakgrundstexten för "Pedellens arbetsbelastning" i den strategiska planen.
Dessutom lades en rad till under 6.1 i den strategiska planen om att
fokusområden kan strykas i förväg..

Synpunkt:

Inga som helst problem med strukturen, snarare tvärtom! Najs med
övergripande mål över loppet av flera år, och att styrelsen ansvarar för det så
att heltidarna kan fokusera på sitt arbete.

Förslag:

Inget.

Svar:

Tack!
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Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Vi gillar den strategiska planen som ett alternativ till ett mål- och
visionsdokument. Det känns mer hands-on och anspelar mer på handling!

Förslag:

Inget.

Svar:

Tack!

Åtgärd:

Ingen.

Synpunkt:

Vilken heltidare drar i vilka projekt? Har ni sett över balansen i heltidarnas
arbetsbelastning?

Förslag:

Inget.

Svar:

Vi har försökt skapa ett nytt sätt att tänka kring arbetet med
verksamhetsplanen där styrelsen i betydligt större utsträckning har ansvar för
både samordning och arbetet i sig. Därför har vi inte delat upp planen i de
traditionella verksamhetsområdena som heltidarna har ansvar över.

Åtgärd:

Ingen.

I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Motion rörande uppdatering av kårens tappsystem
Teknologkåren förfogar idag centralt över tre festlokaler, och i form av sektionerna över många
fler. I dessa är det populärt att servera öl. Förr när det var bättre var Cornelis begåvat med ett
fatsystem, som försvann i den senaste renoveringen. Lophtet är fortfarande begåvat med ett
fatsystem, men det är i dåligt skick. Fatsystemet i gasque fungerar relativt bra, men där har vi
istället problemet att vi ibland under större events vill ha barer på flera platser, exempelvis
utomhus. Även våra sektioner har uttryckt intresse för att kunna servera fatöl på större
tillställningar.
Den lösningen vi i dagsläget har på alla dessa problem är den så kallade “portabla”
fatanläggingen. Den är verkligen bara portabel inom citationstecken, och är, som för att liksom
förstärka mönstret som börjar synas här, i risigt skick. Det är något vi bara tar fram om någon
verkligen verkligen vill ha det (och på tour de kår).
Denna motion strävar alltså till att köpa in två dubbelkranade portabla öltappar, för att användas
i Cornelis i högsäsong, på lophtet om hyresgäster så vill, i gasque om fler barer önskas, samt
på sektioner (och eventuella andra intresserade studentföreningar) mot en mindre hyra.
Kostnaden för detta varierar givetvis mycket med systemens kapacitet, men beräknas landa
mellan sex- och tolvtusen kronor per tapp*. Eftersom syftet är att ersätta tidigare funktionalitet
(gamla portabla tapparna, cornelistapparna) bör styrelsen besluta om att ta medel från
kårhusets underhållsfond för att genomföra köpet.
Under förra året gjorde AktSam en undersökning, som så vitt jag förstått det gått ut till
sektionerna. I vart fall vissa av respondenterna uttryckte stor entusiasm för att kunna använda
fatsystem. Andra uttryckte snarare förvåning över att möjligheten finns redan i dagsläget - det är
dock en fråga om informationsspridning i SexK. Enligt motionären är kårens centrala behov stort
nog att motivera en investering.
*Ryktet gör gällande att våra kontakter i bryggeribranschen kan hjälpa oss få en bättre deal

Därför yrkar jag på att:
Styrelsen avsätter upp till 26000 kr från kårhusets underhållsfond till inköp av portabla
tappsystem.

__________________________
Erik Molin, HUT-ledamot

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående val av
studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2017-04-16

Motion angående val av arvoderade
studentrepresentanter
Bakgrund
I revideringen av styrdokumenten föll en del poster som bör väljas på valfullmäktige bort ur
reglementet. Detta bör åtgärdas, dels då en del av posterna är arvoderade och dels för att de
inte ska glömmas bort. Vår uppfattning är att fullmäktiges tidigare beslut har varit på
principen att alla arvoderade studentrepresentantuppdrag ska väljas av fullmäktige. Denna
motions främsta syfte är alltså att säkerställa att alla arvoderade studentrepresentantposter
finns med i reglementet.
Under vårens styrelse- och fullmäktigemöten har det diskuterats att eventuellt flytta vissa av
valen till styrelsen. Vi väljer att inte ta ställning i denna fråga och lägger därför inte heller
några förslag på några sådana förändringar. Det har lyfts många bra argument för och mot
och frågan kan definitivt undersökas vidare för ett senare beslut om förändringar.
I bilaga 1 kan ni hitta en historisk genomgång av vad som hänt de senaste åren när det
kommer till val av studentrepresentanter.
Nedan följer tabell över hur valen ser ut enligt förslagen från motionen om
utbildningsutskottets nya struktur, kompletterande beslut (Forskningsnämnden,
forskarutbildningsnämnden, biblioteksnämnden och husnämnden) och lite finjusterande för
att få allt att faktiskt passa gamla och nya strukturer. Konkretiseringen av beslutet från
FM4/2017 om att alla arvoderade poster (som sitter på verksamhetsår) kommer utgå från
följande tabell.
Organ
LTHs styrelse
Ledningsgruppen för
grundutbildning, LGGU
Lednignsgrupp för
jämställdhet, likabehandling
och mångfald, JäLM
Husnämnden
Biblioteksnämnd
Rekryteringsnämnden
Karriärsnämden
Forskningsnämnden
Forskarutbildningsnämden

Ordinarie
KO, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
HU, 2 st ideella

Suppleant
HU, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
UI, UE, 1 st ideell

SA, 1 st ideell (Dokt-nom)

2 st ideella

SA, Pedell
SA, 1 st ideell (Dokt-nom)
2 st ideella
2 st ideella
HU, 2 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
3 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

Notera att fullmäktige enligt förslag inte beslutar exakt vilka heltidare som sitter i vilket organ
utan delegerar detta beslut till styrelsen att fastställa genom arbetsbeskrivningar.
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I den motion som skickades in till FM4/2017 var förslaget lite förändrat från vad som finns
här över. Den listan följer nedan.
Organ
LTHs styrelse
Ledningsgruppen för
grundutbildning, LGGU
Lednignsgrupp för
jämställdhet, likabehandling
och mångfald, JäLM
Husnämnden
Biblioteksnämnd

Ordinarie

Suppleant

KO, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
UI, 2 st ideella

HU, 2 st ideella (varav en
nominerad av Dokt)
3st ideella

SA, 1 st ideell (Dokt-nom)

2 st ideella

SA, Pedell

Rekryteringsnämnden
Karriärsnämden

2 st ideella
2 st ideella

2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella
2 st ideella

Forskningsnämnden
Forskarutbildningsnämden

HU, 2 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

3 st ideella (Dokt-nom)
3 st ideella (Dokt-nom)

SA, 1 st ideell (Dokt-nom)

Förslag
Jag yrkar därför
att

i reglementet, § 1.2.1 Valfullmäktige, lägga till
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
grundutbildning .............................................................................. (2o, 1s)
Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald .............................. (1o, 2s)
Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Husnämnd ...........................(2s)
Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Biblioteksnämnd ........ (1o, 2s)
Ledamot i Forskningsutbildningsnämnden vid Lunds Tekniska
Högskola ........................................................................................... (3o, 3s)
Ledamot i Forskningsnämnden vid Lunds Tekniska
Högskola ........................................................................................... (2o, 3s)
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att

i reglementet, § 1.2.1 Valfullmäktige, ändra den avslutande texten till
Följande val till ordinarie- och suppleantplatser är i första hand
reserverade till Doktorandsektionens nomineringar:
a) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse ................... (1o, 1s)
b) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
Jämställdhet, Likabehandling och
Mångfald ......................................................................................... (1o)
c) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas
Forskningsutbildningsnämnd ................................................ (3o, 3s)
d) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Forskningsnämnd (2o, 3s)
e) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Biblioteksnämnd ....... (1o)
Om Doktorandsektionen ej har inkommit med nomineringar vakantsätts
posterna med möjlighet för alla medlemmar att kandidera.

att

i reglementet, § 1.2 Val, längst ner lägga till ett nytt stycke:
Utöver de val till ordinarie- och suppleantplatser som fastställs under §
1.2.1 t) – y) delegerar Fullmäktige till Kårstyrelsen att fastställa följande
poster till personer inom Presidiet:
a) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse .................. (1o, 1s)
b) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
grundutbildning ....................................................................... (1o, 1s)
c) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Ledningsgrupp för
Jämställdhet, Likabehandling och
Mångfald ......................................................................................... (1o)
d) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Husnämnd ................. (2o)
e) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Biblioteksnämnd ....... (1o)
f) Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas Forskningsnämnd .... (1 o)

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

JACOB ADAMOWICZ
Utbildningsansvarig externt 17/18
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MOTION RIKTLINJE
FÖRRÅDSUTRYMMEN
Kämnärsrätten Lund, 2016-12-02
Erik Alstersjö, Styrelsen 16/17

Motion Riktlinje förrådsutrymmen
Bakgrund
I enlighet med verksamhetsplanen har en grupp kartlagt vilka lokaler vi har och vem som bör
ha tillgång till dessa. Utöver detta har en riktlinje för hantering av förrådsutrymmen tagits
fram. Denna har sedan varit på remiss hos heltidare, styrelse och utskottsordföranden. Efter
remissen har vissa delar förtydligats. Vi i gruppen är mycket nöjda med resultatet och det är
skönt för framförallt Pedellen att ha dessa riktlinjer att luta sig på när exempelvis en
huvudnyckel inte lämnas tillbaka eller någon vill förvara saker hos oss.

Förslag
Riktlinjen för detta bör antas! Denna riktlinje bifogas till denna motion
Därför yrkar vi på
att

Styrelsen antar Riktlinjen för förrådsutrymmen enligt bilaga

I styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ

MY REIMER

JOHN ALVÉN

LOVISA MAJTORP

Styrelseledamot 16/17

Aktsam 16
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RIKTLINJE
Riktlinje för förådsutrymmen
Kårhuset Lund, 2017-04-13
Kårstyrelsen

Riktlinje för förrådsutrymmen
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna riktlinje beskriver Teknologkårens förrådsutrymmen, vem som har tillgång till dessa.

1.2.

Syfte

Detta dokument ger en tydlig bild av vem som har tillgång till våra förrådsutrymmen och
ansvar för dessa.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Erik Alstersjö-Styrelsen 16/17, My Reimer-Pedell 16/17, John AlvénAktivitetssamordnare 16 och Lovisa Majtorp-Aktivitetssamordnare 17
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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2.

Allmänt

Pedellen ansvarar för alla förrådsutrymmen inom Teknologkårens centralorganisations
verksamhet. Detta gör att Pedellen även äger rätt att vid behov öppna alla förråd. Det är
även Pedellen som ansvarar för omfördela eller fördela ut förråd till utskott.

2.1

Nycklar

3.

Skåp

4.

Burarna

4.1

Fixburen

4.2

Teknikburen

4.3

Porslinsburen

4.4

Engångsburen

4.5

PP-buren

4.6

Nycklar till burarna

Nycklar kvitteras ut av Pedellen. 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. Borttappad nyckel till ett skåp eller
liknande debiteras med 500 kr. En borttappad, eller ej återlämnad, huvudnyckel debiteras
med 2500 kr. Med ej återlämnad avses mer än 1 månad efter att ha avgått sin post.

På olika platser i Kårhuset finns skåp. Dessa är i första hand till för Teknologkårens
centralorganisations verksamhet, t.ex. utskott och projekt. I dessa skåp får ingen mat
förvaras, detta på grund av skadedjur och liknande. Alla basvaror skall finnas i rum 235.
Vissa undantag från detta kan göras med godkännande av Pedellen. Skåpen i kontoret och
Perstorp nyttjas främst av Heltidarna medan skåpen i Corneliskorridoren främst nyttjas av
utskott, projekt och i enstaka fall fria föreningar.

Burarna är förråd för verktyg, teknik, porslin, engångsmaterial och saker tillhörande
Gasquesalen.
I Fixburen finns verktyg, skruvar, färg och dylikt. Ansvarig för Fixburen är Pedellen
I Teknikburen finns Teknologkårens teknik så som högtalare, ljus, mikrofon och dylikt.
Ansvarig för Teknikburen är Pedellen.
I Porslinsburen finns porslin, glas, bestik, städartiklar till Gasqueköket och liknande.
Ansvarig för Porslinsburen är Pedellen.
I Engångsburen finns alla engångsartiklar vi använder i vår verksamhet och uthyrning.
Ansvarig för Engångsburen är Aktivitetssamordnaren.
I PP-buren finns utrustning som används vid uthyrning av Gasquesalen eller Cornelis.
Ansvarig för PP-buren är Pedellen.
Till burarna finns olika typer av nycklar.
HUTnyckel – nyckel som går till Fixburen och Teknikburen.
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Engångsbursnyckel – nyckel enbart till Engångsburen.
TKHA – Huvudnyckel som öppnar samtliga burar.
In till rummet där burarna finns behövs access med accesskort, detta fås av Pedellen.

5.

Fotoklubben

6.

Förråd till uthyrningslokaler

7.

Externa förråd

I Fotoklubben förvaras marknadsföringsmaterial för Teknologkåren och dess utskott.
Dessutom förvaras standarer och fanor för kår och sektioner. I Fotoklubben finns även
Teknologkårens servrar.

Till våra lokaler som Teknologkåren hyr ut finns vissa förråd. Dessa handhavs av den PPA
eller Superintendent som jobbar under uthyrningen.

Utöver förråden i Kårhuset har Teknologkåren ett externt förråd på Scheelevägen 23.
Detta förråd delas av ARKAD, Nollningsutskottet, F1-Röj samt Teknologkårens IF. Dessa
utskott ansvarar även för att förrådet underhålls och är städat.
Teknologkåren har däck förvarade på däckhotell på Vulko i Lund. Rullechefen ansvarar för
dessa och för kontakten med däckhotellet.

8.

Övriga förråd

I de fall Teknologkårens centralorganisation använder sig av övriga förråd tillfälligt eller
permanent är Pedellen ansvarig för dessa och därmed skall sådana förråd även anmälas till
Pedellen.
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