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ARKAD-gasquen ligger tre veckor bort och hälften av jobbarna man behöver saknas
fortfarande. I budgeten är det budgeterat för personalkostnader enligt följande



AEC (Arena Evenemang Catering): 36 tkr. Ökat jämfört med i fjol p.g.a. Tegnérs
Övrig personalkostnad: 15 tkr. Sänkts jämfört med i fjol på posten ovan stigit

Enligt AEC så krävs det 40 st jobbare som jobbar ca 400 timmar tillsammans totalt. Med
budgeten ovan innebär det en snittersättning på 37,5 kr/person/timme.
Ex-reseföreningen vid V-sektionen (LEX/EX) har de senaste åren traditionellt arbetat under
ARKAD-gasquen för att tjäna ihop pengar till sin exresa. Förra året jobbade de för 75
kr/person/timme som gick till LEX/EX. I år vill de ha 100 kr/person/timme.
Oskar, som är gasqueansvarig, har jobbat stenhårt på att i år istället försöka få in folk från
sektionernas sexmästerier mot att de får tackpengar till sektionen öronmärkta till
sexmästeriet enligt snittersättningen ovan. Men nu efter kontakt med alla sexmästerier saknas
fortfarande 20 personer (dvs, 20 personer från sexmästerierna har ställt upp). Att "anlita"
LEX/EX för en högre ersättning än sexmästerierna sätter oss också i en märklig situation.
Ska vi ta in LEX/EX krävs ett budgetavsteg. Därför diskuterade vi bl.a. följande förslag:





Höja ersättningen för sexmästerierna som ställt upp samt ta in resterande jobbare
från LEX/EX för 100 kr/timme. Budgetavsteg: 25 000 kr
Behålla ersättningen för sexmästerierna som ställt upp samt ta in resterande jobbare
från LEX/EX för 100 kr/timme. Budgetavsteg: 12 500 kr
Erbjuda LEX/EX samt sexmästerierna samma summa i timlön som tidigare år ca
70-80 kr. Inte säkert att de vill. Budgetavsteg: 13 000 - 17 0000 kr
Ge sektionerna/sexmästerierna en högre ersättning men inte LEX/EX som är
öronmärkta att gå till tackverksamhet. Detta säkerställer inte att vi får ihop jobbare.
Budgetavsteg kan bli olika stort beroende på vad vi anser är rimlig ersättning.

Vi vill inte erbjuda olika ersättningar till olika grupper. Vi vill också premiera att hitta jobbare
sektionerna framför LEX/EX. De sistnämnda får istället ses som en sista utväg lite längre
fram om vi inte får ihop nog med jobbare.
Därför beslutade undertecknade
att

vi hjälper till att göra utskick till sektionsstyrelserna efter tentaveckan om att
det behövs jobbare till ARKAD-gasquen.
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att

för varje person en sektion bidrar med får de motsvarande snittersättning till
sektionen öronmärkta till tack

att

varje person som ställer upp får en matbiljett till Puben Puben

att

göra ett budgetavsteg på upp till 2000 kr på ARM14 konto 4310 för att täcka
upp kostnaden för matbiljetterna

I presidiets tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

Kårordförande 16/17

Generalsekreterare 16/17

MALIN RIDDARSTRÖM

SARA PERSSON

Projektledare för ARKAD 2016

Näringslivsansvarig 16/17

MY REIMER

NIKLAS INGEMANSSON

Pedell 23.0

Informationsansvarig 2016

ANDERS LUNDQVIST PERSSON

JOHN ALVÉN

Utbildningsansvarig för externa frågor 16/17
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Ledningsmedaljer till
F1 Röj
Kårhuset Lund, 2016-10-27
Klara Olli, F1 Röjare ’16

Motion angående
ledningsmedaljer till F1 Röj
Eng: Motion regarding medals for F1 Röj

Bakgrund

F1 Röj är ett projekt som löper från tidig vår till sen höst. Gruppen jobbar intensivt under
denna period, speciellt under hösten. För att uppmärksamma arbetet gruppen gör tycker
undertecknande att ett förtjänsttecken, utöver det befintliga tacket som i huvudsak går till F1
Röjs arbetande funktionärer, är rätt väg att gå. Undertecknande tror även att man kan väcka
lite intresse för F1 Röj i stort med en sådan medalj men detta anses snarare vara en bonus än
en anledning.
För att köpa specialmedaljer behöver flera stycken köpas in för att få ett förmånligt styckpris
varför kostnaden kan tyckas vara hög. Undertecknande anser dock att man kan se det som
en typ av avskrivning och den faktiska kostnaden skulle då varje år uppgå till ca 500 kr då det
är runt 10 personer sittande i varje ledningsgrupp.

Förslag

För att uppmärksamma gruppens arbete vill undertecknande köpa in 100 st medaljer. Dessa
medaljer kommer att räcka till 10 års ledningar beroende på hur många som sitter i dem.
Undertecknande yrkar därför slutligen på
att

styrelsen tillåter ett budgetavsteg på upp till 5000 kr för inköp av medaljer till
gamla-, sittande- samt kommande F1 Röj ledningar.

att

i Riktlinjen för Förtjänstteckan lägga till punkt enligt nedan.
4.2.4 Ledningsgruppen F1 Röj
F1 Medalj tilldelas personer som…
•

… suttit med i ledningsgruppen för F1 Röj

Medaljen utgörs av F1 Röjs logga med en tillhörande bricka där det står
Ledningen. Hela medaljen i sotad gråmetall. Medaljen tilldelas efter avklarat
evenemang.

I F1 Röjs tjänst, dag som ovan

KLARA OLLI
F1 Röjare ’16
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STYRELSEHANDLING
Motion angående strukturering av Proud
Tech
Kårhuset Lund, 2016-10-25
John Alvén, Aktivitetssamordnare

Motion angående strukturering av Proud
Tech
Eng: Motion regarding the struturing of Proud Tech

Bakgrund

Under FM7 skickades en motion in som hade för avsikt att strukturera upp Proud Techs
verksamhet för att tydliggöra organisationsstrukturen och underlätta arbetet inom gruppen
och mellan Proud Tech och Aktivitetssamordnaren. Denna motion återremitterades utan
större diskussion, dels på grund av felaktigheter då man tittat på gamla styrdokument, dels
för att Aktivitetssamordnare var sugen på att göra liknande förändringar i resterande
Aktivitetsutskott.
Undertecknande har därför sett över både Proud Techs samt resterande Aktivitetsutskott
struktur för att homogenisera utskottet så att det finns tydligt ledarskap i alla undergrupper
och med enkla kontaktvägar.
Utöver ovanstående förändringar har mindre namnförändringar setts över för att bättre
spegla hur verksamheten arbetar idag.

Förslag

På grund av ovan anledningar vill undertecknande att flertalet nya poster införs i
Aktivitetsutskottet som har till uppgift att leda undergrupperna i deras arbete.
Vi yrkar därför på
att

i Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet flytta, lägga till och förändra enligt
billaga.

att

i Arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till under Studiesocial
ansvarig, §11.2:
att

Upprätthålla kontinuerlig kontakt med Proud Tech Direktøren
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STYRELSEHANDLING
Motion angående strukturering av Proud
Tech
Kårhuset Lund, 2016-10-25
John Alvén, Aktivitetssamordnare

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

SARA AXELSSON

Funktionär, Proud Tech

HELENA HALLEFJORD
Ansvarig, Proud Tech

JOHN ALVÉN

Aktivitetssamordnare ’16
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet
Kårhuset Lund, 2016-10-28

Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet
1.

Syfte

2.

Uppgifter

3.

Organisation

Aktivitetsutskottet, AktU, skall verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet att till ett
förmånligt pris delta i och få en studentikos inramning av studierna vid LTH, exempelvis
genom fest- och pubverksamhet, underhållning samt kulturell verksamhet.

AktU svarar för planering och genomförande av vårbal, nyårsbal, sångarstrid, F1 Röj, firande
av Teknologkårens jubileer samt efter tentaslasquer. Vidare ska AktU genomföra
programverksamhet och kulturella inslag av skiftande karaktär, till exempel danskurser,
föredrag, matlagningskurser, vinprovningar och teaterresor, anpassad efter mångfalden av
intressen bland studenterna på LTH. AktU svarar för driften av pubverksamhet i Cornelis
och för att bistå LTH med hjälp vid genomförandet av examenshögtid.

AktU består av ordförande tillika Aktivitetssamordnare, Pedell, de olika undergruppernas
ordförande, Pubmästare, Balmästare, Sångarstridsgeneral, F1 Röj Boss, Proud Tech
Direktør, Dansmästare, Tandemgeneral, Jubileumsgeneral samt erforderligt antal ledamöter.
De olika undergruppernas ordförande har i uppgift att leda gruppen i deras arbete, utveckla
arbetet kring gruppen samt håller kontinuerlig kontakt med Aktivtetssamordnaren.
Gruppordföranden ansvarar för att ihop med Aktivitetssamordnaren hålla god uppsikt över
gruppens budget och skall vara med i budgetarbetet rörande gruppen. Gruppordföranden är
ledamot när Aktivitetsutskottet sammanträder. Gruppordförande har i uppgift att i samråd
med Aktivitetssamordnare rekrytera ledamöter till gruppen.

3.1.

puben Puben

Puben Puben har i uppdrag att ansvara för Cornelis pubverksamhet.
3.1.1. Pubmästare

Pubmästaren är puben Pubens ordförande. Pubmästaren skall utöver ovanstående uppgifter
vara med och utveckla Teknologkårens dryckessortiment.
3.1.2. Pubphørman

Pubphørmännen har i uppgift att bistå Pubmästaren i dennes arbete.
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3.2.

Balgruppen

Balgruppen arrangerar Teknologkårens baler. Grupp vald under höstterminen arrangerar
Corneliusbalen. Grupp vald under vårterminen arrangerar Nyårsbalen.
3.2.1. Balmästare

Balmästaren är Balgruppens ordförande.
3.2.2. Balphørman

Balphørmännen har i uppgift att bistå Balmästaren i dennes arbete.

3.3.

Sångarstriden

Sångarstriden har i uppdrag att arrangera Teknologkårens Sångarstrid och ska se till att
tillställningen bevaras i ljud och bild åt eftervärlden.
3.3.1. Sångarstridsgeneral

Sångarstridsgeneralen är Sångarstridens ordförande. Sångarstridsgeneralen skall utöver
ovanstående uppgifter kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas Sångarstridsphørmän.
3.3.2. Sångarstridsøverste

Sångarstridsøversterna har i uppgift att bistå Sångarstridsgeneralen i dennes arbete.

3.4.

F1 Röj

F1 Röj har i uppgift att arrangera Teknologkårens evenemang F1 Röj.
3.4.1. F1 Röj Boss

F1 Röj Bossen är F1 Röjs ordförande.
3.4.2. F1 Röjare

F1 Röjarna har i uppgift att bistå F1 Röj Bossen i dennes arbete.

3.5.

Proud Tech

Proud Tech skall verka som Teknologkårens HBTQ-nätverk och bedriva ett inkluderande
arbete som synliggör HBTQ-frågor för studenterna vid LTH. Detta kan vara i form av
pubar, föreläsningar eller andra typer av evenemang.
3.5.1. Proud Tech Direktør

Proud Tech Direktøren är Proud Techs ordförande. Proud Tech Direktøren skall utöver
ovanstående uppgifter kontinuerligt hålla kontakt med Studiesocialt ansvarig.
3.5.2. Proud Techare

Proud Techarna har i uppgift att bistå Proud Tech Direktøren i dennes arbete.
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3.6.

Dansgruppen

Det åligger Dansgruppen att anordna kurser för Teknologkårens studenter att förkovra sig
inom dans av olika karaktär.
3.6.1. Dansmästare

Dansmästaren är Dansgruppens ordförande.
3.6.2. Dansphørman

Dansphørmännen har i uppgift att bistå Dansmästaren i dennes arbete.

3.7.

Tandemgeneral

3.8.

Jubileumsgruppen (endast år av jubileum)

Tandemgeneralen skall utöver ovanstående uppgifter samordna Teknologkårens medverkan i
Kuratorskollegiets Tandemstaffet. Tandemgeneralen skall hålla kontinuerlig kontakt med
sektionernas Tandemansvariga.
Jubileumsgruppen ansvarar för att arrangera lämpligt firande av Teknologkårens och
Kårhusets jubileer när sådana föreligger.
3.8.1. Jubileumsgeneral

Jubileumsgeneralen är Jubileumsgruppens ordförande. Jubileumsgeneralen skall utöver
ovanstående uppgifter hålla god kontakt med alumner så att dessa kan inkluderas i jubileer på
ett positivt sätt.
3.8.2. Jubilar

Jubilarerna har i uppgift att bistå Jubileumsgeneralen i dennes arbete.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Finansiering av
Nobelfesten
Kårhuset Lund, 2016-10-28
Linus Hammarlund, Kårordförande

Motion angående Finansiering av
Nobelfesten
Eng: Motion regarding the financing of the Nobel Banquet

Bakgrund
Teknologkåren har åter igen vunnit utlottningen om att bära Teknologkårens fana under
Nobelmiddagen. Alla heltidare har fått chansen att visa intresse för uppdraget där John
Alvén, Aktivietssamordnare och ansvarig för Fanborgen, gick vinnande ur lotteriet. Det
betyder att John får en anmodan till nobelmiddagen, tillhörande efterfest samt att han
behöver närvara på två informations-/repetitionstillfällen innan nobelfesten. John har själv
löst boende för att undvik att boendekostnader tillkommer.
Kostnaden för att närvara på Nobelfesten blir alltså följande:





2700 kr för Nobelmiddagen
690 kr för Nobel NightCap, festen efter middagen
2500 kr för transportkostnader tur/retur till Stockholm samt tunnelbana inom
Stockholm
650 kr för matkostnader

Värt att säg är att de två första tågresorna redan är bokade vilket gör att priset på dessa inte
kommer att förändras, däremot är tågresan för den sista helgen inte bokad än vilket gör att
den kan fluktuera något varför undertecknande yrkar på att Styrelsen tar lite höjd på den
transportkostnaden.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

styrelsen tar ställning till frågan om man vill finansiera hela eller delar av
Teknologkårens representation under Nobelfesten samt var denna utgift skall
läggas.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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I Reftec:s stadga går att läsa gällande ansvarsfrihet för Reftec:s styrelse:
”Frågan om ansvarsfrihet prövas av respektive medlems högsta verkställande
organ.”
Nu är verksamhetsberättelser för de olika arbetsgrupperna under Reftec 15/16 färdiga, lika
så den ekonomiska redovisningen. Dessa bifogas som bilagor.

Då inga konstigheter föreligger yrkar jag
att

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

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Reftec:s styrelse har lagt fram ett förslag på förändringar i Reftec:s stadga. I stora drag
handlar det om att uppdatera vissa delar så att de stämmer mer överrens med hur Reftec
fungerar idag, samt att flytta beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen från medlemskårernas
högst verkställande organ till nästkommande års Rectef-styrelse.
Arbetet med förändringarna påbörjades 15/16.

Reftec:s styrelse genom undertecknad yrkar
att

kårstyrelsen godkänner bifogade förändringar i Rectec:s stadga.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Föreningen Reftec

STADGAR

12 april 2016
Sida 1 (4)

Sveriges teknologkårer i samverkan

STADGAR
KAPITEL 1
1.1 Syfte

KAPITEL 2

SYFTE
Den ideella föreningen Reftec är en politiskt och religiöst obunden
samarbetsorganisation för sammanslutningar av studenter som
studerar vid tekniska högskoleutbildningar. Reftec har till ändamål
att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för
utbyte och god sammanhållning mellan medlemmarna.

Reftecs medlemmar är organisationer som huvudsakligen
representerar studenter inom tekniska utbildningar på högskolenivå.

2.2 Medlemskap

Medlemskap i Reftec må beviljas av Reftecs styrelse efter skriftlig
framställan från studentsammanslutningens högsta beslutande organ
samt efter beredning i medlemmarnas högsta verkställande organ.
Styrelsens beslut skall vara enhälligt.

2.3 Utträde

Utträde ur Reftec kan endast ske vid övergång till nytt verksamhetsår.
Avsikt att utträda måste anmälas till Reftecs styrelse senast en månad
före verksamhetsårets slut.

2.4 Uteslutning

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot Reftec eller bryter mot
denna stadga utesluts om övriga medlemmar vid två på varandra
följande styrelsesammanträden enhälligt så beslutar. Innestående
medel förverkas, skulder förfaller till omedelbar betalning.

3.1 Funktionärer

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)

FUNKTIONÄRER
Funktionärer i föreningen Reftec är
•
•
•

KAPITEL 4

Formaterat: Svenska (Sverige)

MEDLEM

2.1 Medlem

KAPITEL 3

Formaterat: Svenska (Sverige)

Styrelsen (Kap 4)
Revisorer (Kap 7.3)
Medlemmarnas representanter i Reftecs arbetsgrupper.

Formaterat: Svenska (Sverige)

STYRELSEN

4.1 Befogenheter

Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ.

Formaterat: Svenska (Sverige)

4.2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen
KORK.

Formaterat: Svenska (Sverige)

4.3 Åligganden

Det åligger styrelsen att:

Formaterat: Svenska (Sverige)

•
•

Ändrad fältkod

Formaterat: Svenska (Sverige)

sammanträda vid behov, dock minst en gång per
verksamhetsår
dra upp riktlinjer för Reftecs verksamhet

Ändrad fältkod
Formaterat: Svenska (Sverige)

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:

Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår

Adress:

Postadress:

Teknologgården 2
412 58 Göteborg
ko@chalmersstudentkar.seko@chs.chalmers.se
Tekniska Högskolan
581 83 Linköping

Telefon:

031 - 772 39 02

e-mail:

070 - 269 45 85013 - 25 45 85

ko@lintek.liu.se

Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår
ko@ntk.umu.se

Drottning Kristinas v 15-19
100 44
Luleå tekniska universitet
971 87
ko@teknologkaren.setkl-ko@studorg.ltu.se
Sölvegatan 22a
223 62
UthgårdPolacksbacken hus 73 752 37
NaturvetarMIT-huset
901 87

Stockholm
Luleå

08 - 790 98 91
ordf@ths.kth.se
070-686 25 880920 – 49 25 88

Lund
Uppsala
Umeå

046 - 14 03 90
018 - 57 25 20
090 - 786 92 92

ko@tlth.se
ordf@utn.uu.se
ordforande@ntk.umu.se

STADGAR
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Sveriges teknologkårer i samverkan

•
•

fastställa balans- och resultaträkning för föregående
verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller
täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående
verksamhetsår

Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)

•
4.4 Beslutsförhet

KAPITEL 5
5.1 Arbetsgrupper

Styrelsen är beslutsför om samtliga representanter är närvarande. Vid
förfall av ordinarie styrelseledamot utses personlig suppleant av
ordinarie ledamot.
ARBETSGRUPPER
Reftec består av och dess verksamhet utgörs av följande fristående
arbetsgrupper:












Kårordförandes rådskonferens, KORK
Vice ordförandes rådkonferens, VORK
Studiesociala utskottens ordförandes rådskonferens, STORK
Arbetsmarknadsgruppen, ARG
Reftecs utbildningsbevaknings- och
internationaliseringskommitté, RUBIK
Tidningsredaktionernas ordförandes rådskonferens, TORK
Samråd under Reftec förvaltning, SMURF
Mottagningsansvarigas rådskonferens, MARK
Informationsansvarigas rådskonferens, INFARK
Informationsansvariga och tidningsredaktionsordförandes
rådskonferens, INTORK

5.2 Sammansättning

Arbetsgrupperna utgörs av högst två representanter från varje
medlem, om styrelsen inte beslutar annat.

5.3 Verksamhet

Varje arbetsgrupp bestämmer själv verksamhet och mål för
arbetsgruppen. Målen får dock inte strida mot de riktlinjer som
styrelsen har fastställt för Reftecs generella verksamhet.

5.4 Beslutsförhet

Arbetsgrupperna är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna, som
har utsedda representanter i arbetsgruppen, är närvarande.

KAPITEL 6

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)

PROCEDURREGLER

6.1 Omröstning

Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning skall ske
öppet. Beslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet bland
de röstande. Vid lika röstetal skiljer lotten.

6.2 Adjungering

Utöver röstberättigad må ständigt eller för viss fråga tillfälligt
adjungerad närvara vid möten med yttrande- och förslagsrätt.

6.3 Bordläggning

Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte.

6.4 Deltagande i beslut

Ingen må delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken
vederbörande är ansvarig eller äger ett ekonomiskt intresse i.

Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)
Ändrad fältkod
Formaterat: Svenska (Sverige)
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6.5 Kallelse

Styrelsen och arbetsgrupperna sammanträder på kallelse av medlem
som står som värd för mötet. Extra styrelsesammanträde kan
sammankallas av revisor eller minst två medlemmar. Kallelse till
sammanträde skall utsändas till ledamöter minst 14 dagar i förväg.

Formaterat: Svenska (Sverige)

6.6 Föredragningslista

Föredragningslista skall utsändas till ledamöter senast 7 dagar före
mötet. Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslistan kan
endast tas om samtliga närvarande ledamöter är ense därom.

Formaterat: Svenska (Sverige)

Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokoll justeras av
mötesordförande jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson.
Minnesanteckningar skall föras vid arbetsgruppssammanträde.
Minnesanteckningar justeras av mötesordförande. Protokoll,
minnesanteckningar och av Reftec utgivna publikationer skall
arkiveras.

Formaterat: Svenska (Sverige)

6.7 Protokoll

KAPITEL 7

EKONOMI

7.1 Verksamhetsår

Reftecs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni.

Formaterat: Svenska (Sverige)

7.2 Firmateckning

Reftecs firma tecknas av styrelsen i förening, eller av den som
styrelsen utser.

Formaterat: Svenska (Sverige)

7.3 Revision

Reftecs verksamhet granskas av styrelsen. Reftecs förvaltning och
räkenskaper granskas av en revisor. Revisor för nästkommande
verksamhetsår utses av styrelsen. Styrelsen skall före september
månads utgång överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse
avseende föregående verksamhetsår till revisor. Revisor skall före
oktober månads utgång avge berättelse över företagen revision.
Årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall
utsändas till medlemmarna senast 20 november.

Formaterat: Svenska (Sverige)

7.4 Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet prövas av styrelsen för efterkommande
verksamhetsår. respektive medlems högsta verkställande organ.

Formaterat: Svenska (Sverige)

KAPITEL 8

STADGAN

8.1 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av styrelsen efter godkännande av respektive
medlems högsta verkställande organ.

Formaterat: Svenska (Sverige)

8.2 Stadgetolkning

Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess
respektive medlems högsta beslutande organ beslutat annorlunda.
Styrelsens tolkningar skall protokollföras och inom sju dagar
rapporterats till respektive medlems högsta beslutande organ. Kan
medlemmarnas högsta beslutande organ inte enas skall ärendet
hänskjutas till skiljeman.

Formaterat: Svenska (Sverige)

UPPLÖSNING

Ändrad fältkod
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Formaterat: Svenska (Sverige)
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9.1 Upplösning

För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig
egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra
följande verksamhetsår.

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)

Ändrad fältkod
Formaterat: Svenska (Sverige)
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STYRELSEHANDLING
Motion angående kanslistrekrytering
Kårhuset Lund, 2016-10-31
Linus Hammarlund, Kårordförande16/17

Motion angående kanslistrekrytering
Bakgrund
På föregående styrelsemöte togs beslutet om att anlita ett rekryteringsbolag för att anställa en
kanslist till Teknologkåren. Styrelsen beslutade också att avsätta upp till 40 000 kr ur styrelse
disponibelt för detta ändamål, en siffra som baserade sig helt på min gissning av vad det
skulle kunna kosta. Vi har nu gått vidare med ett företag och totalsumman landade på 50 000
kr. Därför vill jag lägga en överskjutande kostnaden på samma ställe.

Förslag
Jag yrkar därför
att

styrelsen avsätter ytterligare 10 000 kr ur styrelsen disponibelt för
rekryteringen av en kanslist

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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DISKUSSIONSUNDERLAG
Teknologkårens gemenskap
Kårhuset Lund, 2016-07-25
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Diskussionsunderlag
Teknologkårens gemenskap

Bakgrund
Teknologkåren består av ett flertal utskott som håller på med enormt olika saker. Dessa har
historiskt delats upp i olika grupperingar. Ofta har dessa grupperingar kallats ben och delats
upp i Utbildning, Näringsliv, Fritid. Verksamhetsåren 13/14 och 14/15 gjordes ett försök att
bryta detta mönster för att istället skapa EN gemenskap. Året efter gjordes en
helomvändning och ett arbete för att cementera en uppdelning. Det finns födelar och
nackdelar med båda sätten att arbeta. Men dessa svängninar är omtumlande och det hjälper
inte till i marknadsföringen av Teknologkåren och dess utskott.
Några fördelar med uppdelat:
 Lätt marknadsföring för varje utskott
 Starkare undergrupper
 Potentiellt lättare att arbetsleda
Några fördelar med gemensamt:
 Starkare total gemenskap
 Tydligare att kåren hör ihop
 Potentiellt lättare att funktionärer går med i fler utskott

Förslag
Jag tycker att styrelsen skall diskutera och besluta, alternativt föreslå för Fullmäktige, ett sätt
att strukturera upp Teknologkåren som vi kan hålla fast i över längre tid.

I Organets tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ
Styrelseledamot 16/17
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