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Thursday 24th of January 2018 at 17.15
Perstorp, Kårhuset
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CDMO
Summons
Choice of meeting secretary
Minutes reviewers
Co-option
Agenda
Time for adjustment of the protocol
Previous protocols
Messages
Notice of additional questions
Reports
Sabatical officiers and committees
Economy
Decision monitoring reports
Activity plan
Position- and work description as well as requirements claim
A good training
Work plan for a volunteer controlled Nollning
IT-infrastructure at the Union
Implementation of the marketing platform
Plan of communication
Who does what? – mapping the organization
Pedellen – problems and report
Revison of the SOUP
Contracts and authorization of transactions
Volunteer training for everyone
The form and structure for the presidium
Ratification distribution of seats
Ratification Elected student representatives
Election of student representatives
Motion regarding budget for lunch for the Cornelius ball
Motion regarding change of furniture in Cornelius
Motion regarding change in guideline for the Corporate Relations Committee
Motion regarding change in policy for the Corporate Relations Committee
Motion regarding “Gynnare” in Lundakarnevalen
Motion regarding pay for Project Manager, ARKAD
Dispositions of funds from 2017
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Motion regarding distribution of work, activity plan
Additional questions
Beslutsuppföljning
CDMC

Decision
Discussion
Decision
Decision
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Sincerely

TIM DJÄRF
Chair of the Board 17/18
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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 21 January 2018
Tim Djärf, Chair of the board

S8 17/18

§3

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

§4

Selection of board member for verification

The Chair proposes to choose Oscar Rundbäck Martinsson 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.

§7

The previous meeting protocol will be sent out late

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

No written report has been received

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

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments

1 (1)

F-sektionen
1 ord. 1 supp.
1 supp.
1 supp.
1 supp.
1 ord.
1 ord. 1 supp.
1 ord.
2 ord. 2 supp.
1 ord. 1 supp.
Tot: 15 rep.

Institutionsttyrelsen för Biomedicinsk Teknik
Institutionsstyrelsen för Elektro- och informationsteknik
Institutionsstyrelsen för Immunteknologi
Institutionsstyrelsen för Reglerteknik
Institutionsstyrelsen för Datavetenskap
Institutionsstyrelsen för Fysik
Institutionsstyrelsen för Matematik
Programledningen för Teknisk Matematik och Teknisk Fysik
Programledningen för Teknisk Nanovetenskap
Varav 7 ordinarie mandat.

E-sektionen
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 supp.
3 ord. 3 supp.
1 ord. 1 supp.
Tot: 13 rep.

Institutionsstyrelsen för Biomedicinsk Teknik
Institutionsstyrelsen för Elektro- och informationsteknik
Institutionsstyrelsen för Datavetenskap
Programledningen för Elektroteknik
Programledningen för Medicin och Teknik
Varav 6 ordinarie mandat.

M-sektionen
1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 2 supp.
1 ord. 2 supp.
1 ord.
1 ord. 1 supp.
2 ord. 2 supp.
Tot: 16 supp.

Institutionsstyrelsen för Byggvetenskaper
Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper
Institutionsstyrelsen för Energivetenskaper
Institutionsstyrelsen för Maskinteknologi
Institutionsstyrelsen för Reglerteknik
Institutionsstyrelsen för Ekonomi och Logistik
Programledningen för Maskinteknik och Maskinteknik - Teknisk Design
Varav 7 ordinarie mandat.

V-sektionen
1 ord. 1 supp.
1 ord. 2 supp.
1 ord.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
2 ord. 2 supp.
3 ord. 3 supp.
Tot: 20 rep.

Institutionsstyrelsen för Arkitektur och Byggd miljö
Institutionsstyrelsen för Bygg och Miljöteknologi
Institutionsstyrelsen för Byggvetenskaper
Institutionsstyrelsen för Teknik och Samhälle
Programledningen för Lantmäteriteknik
Programledningen för Väg & Vattenbyggnad
Programledningen för Brand- och riskhantering
Varav 10 ordinarie mandat.

A-sektionen
1 ord. 1 supp.
1 supp.
1 ord.
4 ord. 4 supp.
2 ord. 2 supp.
Tot: 16 rep.

Institutionsstyrelsen för Arkitektur och Byggd miljö
Institutionsstyrelsen för Byggvetenskaper
Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper
Programledningen för Arkitektur
Programledningen för Industriell Design
Varav 8 ordinarie mandat.

K-sektionen
1 ord.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 2 supp.
1 ord. 1 supp.
4 ord. 4 supp.
1 ord. 1 supp.
Tot: 18 rep.

Institutionsstyrelsen för Immunteknologi
Institutionsstyrelsen för Kemiteknik
Institutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik
Institutionsstyrelsen för Kemi (KILU)
Programledningen för Kemi- och Bioteknik
Programledningen för Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning
Varav 9 ordinarie mandat.

Dokt-sektionen
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
2 ord. 2 supp.
2 ord. 1 supp.
2 ord. 1 supp.
2 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
Tot: 41 rep.

Institutionsstyrelsen för Arkitektur och Byggd Miljö
Institutionsstyrelsen för Biomedicinsk Teknik
Institutionsstyrelsen för Bygg och Miljöteknologi
Institutionsstyrelsen för Byggvetenskaper
Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper
Institutionsstyrelsen för Elektro- och Informationsteknik
Institutionsstyrelsen för Energivetenskaper
Institutionsstyrelsen för Immunteknologi
Institutionsstyrelsen för Kemiteknik
Institutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik
Institutionsstyrelsen för Maskinteknologi
Institutionsstyrelsen för Reglerteknik
Institutionsstyrelsen för Teknik och Samhälle
Institutionsstyrelsen för Teknisk Ekonomi och Logistik
Institutionsstyrelsen för Datavetenskap
Institutionsstyrelsen för Fysik
Institutionsstyrelsen för Matematik
Institutionsstyrelsen för Kemi (KILU)
Varav 22 ordinarie mandat.

D-sektionen
1 supp.
1 ord.
1 ord. 1 supp.
2 ord. 2 supp.
Tot: 8 rep.

Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper
Institutionsstyrelsen för Elektro- och Informationsteknik
Institutionsstyrelsen för Datavetenskap
Programledningen för Datateknik och Informations- och kommunikationsteknik
Varav 4 ordinarie mandat.

ING-sektionen
1 ord.
2 ord. 2 supp.
2 ord. 2 supp.
Tot: 9 rep.

Institutionsstyrelsen för Byggvetenskaper
Programledningen för Högskoleingenjör Datateknik och Elektroteknik med automation
Programledningen för Högskoleingenjör Byggteknik
Varav 5 ordinarie mandat.

W-sektionen
1 ord.
1 ord.
1 supp.
1 ord. 1 supp.
1 ord. 1 supp.
2 ord. 2 supp.
Tot: 11 rep.

Institutionsstyrelsen för Bygg och Miljöteknologi
Institutionsstyrelsen för Energivetenskaper
Institutionsstyrelsen för Kemiteknik
Institutionsstyrelsen för Teknik och Samhälle
Institutionsstyrelsen för Kemi (KILU)
Programledningen för Ekosystemteknik
Varav 6 ordinarie mandat.

I-sektionen
1 ord. 1 supp.
1 supp.
2 ord. 2 supp.
Tot: 7 rep.

Institutionsstyrelsen för Teknisk Ekonomi och Logistik
Institutionsstyrelsen för Matematik
Programledningen för Industriell Ekonomi
Varav 3 ordinarie mandat.

STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2018-01-16
Pontus Landgren, Utbildningsansvarig för interna frågor

Stadfästande av val av
studeranderepresentanter
Ratify the representatives
Bakgrund
Ledningsgruppen för utbildningsutskottet (LeG) har haft möte och valt representanter enligt
bifogat protokoll. Vi önskar att styrelsen stadfäster detta val.
LeG has made an election that we want to ratify.

Förslag
Jag yrkar på
att

stadfästa val enligt bifogad lista för återstoden av
innevarande kalenderår

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN
Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18
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STYRELSEHANDLING
Val av studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2018-01-17
Pontus Landgren, Utbildningsansvarig för interna frågor

Val av
studeranderepresentanter
Election of student representatives
Bakgrund
Med anledning av sent inkomna nomineringar har Ledningsgruppen för utbildningsutskottet
(LeG) inte behandla följande nomineringar. Därmed skickas valet direkt upp till styrelsen.
The board has the opportunity to make the election of student representatives.

Förslag
Jag yrkar på
att

välja enligt bifogad lista för återstoden av
innevarande kalenderår

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN
Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18
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Institution

Mandat

Sektion

Namn

Mail

Byggvetenskaper

Ordinarie

ING

Idha Wänglund

ing-sro@tlth.se

Kemi (KILU)

Suppleant

K

Petra Moritz

Kem14pmo@student.lu.se

Maskinteknologi

Suppleant

M

Kajsa Wernerson

kajsa.wernerson@gmail.com

Matematik (MC)

Suppleant

I

William Söderberg

sri@isek.se

Teknisk ekonomi och logistik Ordinarie

I

Noah Hansson

Noahha@hotmail.se

Teknisk ekonomi och logistik Ordinarie

M

Anton Lundström

anton.k.lundstrom@gmail.com

Teknisk ekonomi och logistik Suppleant

I

Markus Carlsson

ine15mca@student.lu.se

Immunteknologi

Suppleant

K

Zackarias Söderlund

Zackarias@Soederlund.se

Teknik och samhälle

Suppleant

Dokt

Alfred Andersson

alfred.andersson@tft.lth.se

Programledning

Mandat

Sektion

Namn

Mail

Programledning I

Ordinarie

I

Rebecca Palmgren

ordf@isek.se

Programledning I

Ordinarie

I

Emma Ericsson

utbildning@isek.se

Programledning I

Suppleant

I

William Söderberg

sri@isek.se

Programledning C/D

Suppleant

D

Astrid Jansson

astrid.jansson.251@student.lu.se

STYRELSEHANDLING
Motion angående budget för ballunch
Kårhuset Lund, 2016-10-10
My Reimer, Balmästare

Motion angående budget för ballunch Corneliusbalen
Bakgrund
Vi som anordnar Corneliusbalen 2018 hade gärna sett att en ballunch blir av. Det finns dock ingen budget
för detta vilket är synd. Därför har vi satt ihop ett förslag till en budget.
Vissa kostnader, så som kostnad vakter, kan komma att ändras, då vi i dagsläget inte vet hur många vakter
vi behöver.

Förslag
Därför kommer här en budget, som kommer ligga som ett projekt under KLU03, för en ballunch på
Lophtet. Vi har fått ett godkännande av Aktsam.
Jag yrkar därför på
att

lägga till budgetförslaget nedan under KLU03 som ett projekt

I ballunchens tjänst, dag som ovan

MY REIMER
Balmästare 2018

STYRELSEHANDLING
Motion angående budget för ballunch
Kårhuset Lund, 2016-10-10
My Reimer, Balmästare

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
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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

STYRELSEHANDLING
Motion angående XXXX
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18

Motion angående Riktlinjer för
Näringslivsverksamhet
Bakgrund
Näringslivsverksamheten är en viktig del av Teknologkårens verksamhet. Teknologkåren och
LTH har idag ett högt ansett varumärke gentemot företag. Att bygga en bra relation med ett
företag tar tid. Däremot att förstöra den går oerhört mycket snabbare. Därför är kontinuitet
och tydlighet viktigt.
I dagsläget är det mycket upp till Näringslivansvarig och Projektledaren för ARKAD hur
näringslivsverksamheten bedrivs. För att skapa kontinuitet och ge ett ryggstöd åt
verksamheten har denna riktlinje tagits fram. Det är viktigt för Teknologkårens varumärke,
legitimitet och relationer till företagen att verksamheten har en kontinuitet i sitt agerande.
Undertecknad har kollat på hur de andra teknologkårerna i Sverige gör men största delen av
underlaget till policyn har sitt ursprung i diskussioner i Näringslivskollegiet samt i
diskussioner med Projektledaren för ARKAD. Riktlinjerna har även varit på remiss till
Näringslivskollegiet.
Detta är ett reviderat förslag av motionen som lyftes i fjol.

Förslag
Undertecknade har därför ställt upp tydliga riktlinjer för hur näringslivskontakt ska fungera
med fokus på kontaktperson, avtal, utvärdering och priser. I riktlinjen specificeras även
tillvägagångssätt vid utbyte av tjänster, produktförsäljning, och produktspons.
Undertecknade yrkar därför på
att

Styrelsen antar det bifogade dokumentet Riktlinjer för Näringslivsverksamhet

att

Styrelsen tar bort Tabell 1 från Riktlinje för informationskanaler

I Näringslivsverksamhetens tjänst, dag som ovan

JACOB TYRBERG

Näringslivsansvarig 17/18

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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RIKTLINJER
Riktlinje för näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Styrelsen

Riktlinje för näringslivsverksamhet
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Riktlinjen ställer upp ett regelverk över hur Teknologkårens centralorganisation centralt ska
behandla olika företag och organisationer för att skapa kontinuitet i Näringslivsverksamheten
i olika situationer.

1.2.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att ge en tydlighet och kontinuitet i hur Teknologkårens
centralorganisation behandlar företag och organisationer.
Syftet med riktlinjen är att ge en tydlighet och kontinuitet i hur Teknologkårens
centralorganisation centralt behandlar företag och organisationer.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna är gällande för Teknologkårens centralorganisation centralt.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Sara Persson, Näringslivsansvarig 16/17, Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016, Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18.
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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RIKTLINJER
Riktlinje för näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Styrelsen

2.

Företagskontakt

2.1.

Kontaktperson

När Teknologkåren samarbetar med företag och organisationer är det viktigt att ha
Teknologkårens varumärke och rykte i åtanke.
Vid varje samarbete skall en kontaktperson utses som ansvarar för att säkerställa
kontinuiteten i relationen och att ingångna avtal uppfylls. Om någon annan önskar kontakta
företaget eller organisationen i frågan måste kontaktpersonen godkänna detta.
Teknologkårens centrala samarbetspartners får ej kontaktas av annan enhet inom
Teknologkåren än ansvarig för avtalet om inte annat är överenskommet mellan parterna.
Kontaktperson utses antingen av Näringslivsansvarig eller Projektledaren för ARKAD.
Näringslivsansvarig och Projektledare för ARKAD skall alltid informeras när annan enhet
inom Teknologkåren kontaktar företag och organisationer om att ingå samarbete. God
kommunikation mellan Näringslivsansvarig och Projektledare för ARKAD ska upprätthållas.
Vid verksamhetsöverskridande samarbeten ska bägge parter ha godkänt detta.

2.2.

Avtal

I största utsträckning ska rekommenderas det att avtal skrivs när samarbete ingås med en
annan organisation eller företag. Avtalet är endast giltigt om det skrivits på av
Teknologkårens firmatecknare. Ett avtal skall innehålla följande







2.3.

Parter
Avtalets giltighetstid
Aktiviteter
Ersättning
Betalningsvillkor
Force majeure

Utvärdering

Efter genomfört samarbete bör samarbetet utvärderas tillsammans med företaget och
deltagande studenter. Då längre samarbeten utförs rekommenderas det att utvärderingar
utförs kontinuerligt. Detta är ett viktigt steg för att skapa långsiktiga och goda relationer
med näringslivet.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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RIKTLINJER
Riktlinje för näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Styrelsen

3.

Priser och betalning

3.1.

Priskategorier

Teknologkårens centralorganisation centralt tillämpar tre olika priskategorier på
informationskanalerna för att ta hänsyn till olika företags och organisationers förutsättningar.
Rabattsatserna appliceras på informationsspridning.




Priskategori 1: Gratis
Priskategori 2: 70 % rabatt
Priskategori 3: Fullpris

Tabell 1 – Informationskanalernas priskategorier för olika företag och organisationer
Företag, organisationer
Vinstdrivande

Priskategori 3: Fullpris

Startups

Fall till fall

Ideella

Priskategori 2: 70 % rabatt

Studentföreningar
Teknologkårens centralorganisation

Priskategori 1: Gratis

Sektionerna, Intresseföreningar

Priskategori 1: Gratis

Fria föreningar

Priskategori 1: Gratis

Organisationer Teknologkåren är medlem i

Priskategori 1: Gratis

Övriga studentföreningar

Priskategori 2: 70 % rabatt

Lunds Universitet
LTH

Priskategori 1: Gratis

Övriga LU

Priskategori 2: 70 % rabatt

Näringslivs-

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Studentnytta

Övrig
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RIKTLINJER
Riktlinje för näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Styrelsen

Företag, organisationer

Vinstdrivande

relaterat

för TLTHs
medlemmar

marknadsföring

3

3

3



Startup-företag

Fall till fall

Fall till fall

Fall till fall



Fackföreningar

3

3

3



Övriga Ideellaorganisationer*

2

1

2

-

1

1

Studentföreningar

Teknologkårens
centralorganisation


Sektionerna, Intresseföreningar

-

1

1



Fria Föreningar inom TLTH

-

1

1



LUS, SFS

-

1

1



Akademiska föreningen

2

2

2



Studentlunds
centralorganisation

2

1

2



Nationer

2

2

2



Övriga studentorganisationer

2

2

2

2

1

1

2

1

2

Lunds Universitet

LTH


Övriga LU

Samma priskategorier kan appliceras med fördel på event och aktiviteter. Dock behandlas
eventförfrågningar från fall till fall där Näringslivsansvarig och Projektledaren för ARKAD,
samt deras utskott, bedömer omständigheterna och förutsättningar från organisationen som
skickat förfrågan.
*Med övriga ideella organisationer menas de organisationer som inte bedriver verksamhet
som vi har och som inte är studentföreningar.

3.2.

Utbyte av tjänster

I vissa fall kan Teknologkåren ingå samarbeta om en gentjänst från företaget är att föredra
istället för betalning. Detta är tillåtet om gentjänsten anses gynna Teknologkåren.
Exempel:


3.3.

Teknologkåren tillåter Acando Konsultbolag AB att hålla i ett trailerevent på campus utan
betalning, eftersom Näringslivsutskottet får en säljutbildning av Konsultbolag AB.

Produktförsäljning

Om ett företag eller organisation vill sälja produkter på plats under ett av Teknologkårens
events så tar Teknologkåren betalt för detta. Betalningen kan antingen ske som en
procentsats på försäljningen eller. sker som betalning för vanlig exponering. Detta eftersom
då företaget eller organisationen får exponering mot Teknologkårens studenter.
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Exempel:


Teknologkåren får 5 % av intäkterna om en foodtruck står och säljer mat under Nollelördagen.

Däremot, om Teknologkåren själva bjuder in en foodtruck eller dylikt till ett event då det
behövs till eventet behöver inte en betalning krävas.

3.4.

Produktspons

Företag och organisationer har rätt att erbjuda Teknologkåren produkter utan att
Teknologkåren tar betalt, dessa kan då delas ut till studenter av Teknologkåren.
har möjlighet att ge Teknologkåren produkter utan att Teknologkåren tar betalt, dessa kan då
delas ut till studenter av Teknologkåren. Dock om dessa produkter skall delas ut av
företagsrepresentanter tar Teknologkåren betalt för exponeringen.
Exempel:



3.5.

Teknologkåren tar betalt om representanter från Redbull Drycker AB vill dela ut energidryck till
Teknologkårens medlemmar på Campus.
Teknologkåren tar inte betalt om Comviq Mobiltelefoni AB skänker SIM-kort till
Teknologkåren för att dela ut till Teknologkårens medlemmar.

Specialfall

Specialfall, då mindre vanliga, speciella förfrågningar eller dylikt inkommer som inte täcks av
ovan punkter bedöms de fallen från fall till fall. Näringslivsansvarig och Projektledaren för
ARKAD har i de fallen bestämmanderätt.

4.

Tolkning

Vid tvister eller oklarheter kring denna policy eller övriga näringslivsfrågor har
Näringslivsansvarig samt Projektledare för ARKAD tolkningsrätt var för sig. Kårordförande
har tolkningsföreträde kring vem som äger frågan.
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RIKTLINJER
Riktlinje för näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Styrelsen

Riktlinje för näringslivsverksamhet
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Riktlinjen ställer upp ett regelverk över hur Teknologkårens centralorganisation ska behandla
olika företag och organisationer för att skapa kontinuitet i Näringslivsverksamheten.

1.2.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att ge en tydlighet och kontinuitet i hur Teknologkårens
centralorganisation behandlar företag och organisationer.
Syftet med riktlinjen är att ge en tydlighet och kontinuitet i hur Teknologkårens
centralorganisation behandlar företag och organisationer.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna är gällande för Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Sara Persson, Näringslivsansvarig 16/17, Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016, Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18.
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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2.

Företagskontakt

2.1.

Kontaktperson

När Teknologkåren samarbetar med företag och organisationer är det viktigt att ha
Teknologkårens varumärke och rykte i åtanke.
Vid varje samarbete skall en kontaktperson utses som ansvarar för att säkerställa
kontinuiteten i relationen och att ingångna avtal uppfylls. Om någon annan önskar kontakta
företaget eller organisationen i frågan måste kontaktpersonen godkänna detta.
Kontaktperson utses antingen av Näringslivsansvarig eller Projektledaren för ARKAD.
Näringslivsansvarig och Projektledare för ARKAD skall alltid informeras när annan enhet
inom Teknologkåren kontaktar företag och organisationer om att ingå samarbete. God
kommunikation mellan Näringslivsansvarig och Projektledare för ARKAD ska upprätthållas.

2.2.

Avtal

I största utsträckning ska rekommenderas det att avtal skrivs när samarbete ingås med en
annan organisation eller företag. Avtalet är endast giltigt om det skrivits på av
Teknologkårens firmatecknare. Ett avtal skall innehålla följande







2.3.

Parter
Avtalets giltighetstid
Aktiviteter
Ersättning
Betalningsvillkor
Force majeure

Utvärdering

Efter genomfört samarbete bör samarbetet utvärderas tillsammans med företaget och
deltagande studenter. Då längre samarbeten utförs rekommenderas det att utvärderingar
utförs kontinuerligt. Detta är ett viktigt steg för att skapa långsiktiga och goda relationer
med näringslivet.
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3.

Priser och betalning

3.1.

Priskategorier

Teknologkårens centralorganisation tillämpar tre olika priskategorier på
informationskanalerna för att ta hänsyn till olika företags och organisationers förutsättningar.
Rabattsatserna appliceras på informationsspridning.




Priskategori 1: Gratis
Priskategori 2: 70 % rabatt
Priskategori 3: Fullpris

Tabell 1 – Informationskanalernas priskategorier för olika företag och organisationer

Företag, organisationer

Vinstdrivande

Näringslivsrelaterat

Studentnytta
för TLTHs
medlemmar

Övrig
marknadsföring

3

3

3



Startup-företag

Fall till fall

Fall till fall

Fall till fall



Fackföreningar

3

3

3



Övriga ideella organisationer*

2

1

2

-

1

1

Studentföreningar

Teknologkårens
centralorganisation


Sektionerna, Intresseföreningar

-

1

1



Fria Föreningar inom TLTH

-

1

1



LUS, SFS

-

1

1



Akademiska föreningen

2

2

2



Studentlunds
centralorganisation

2

1

2



Nationer

2

2

2



Övriga studentorganisationer

2

1

2

2

1

1

2

1

2

Lunds Universitet

LTH


Övriga LU

Samma priskategorier kan appliceras med fördel på event och aktiviteter. Dock behandlas
eventförfrågningar från fall till fall där Näringslivsansvarig och Projektledaren för ARKAD,
samt deras utskott, bedömer omständigheterna och förutsättningar från organisationen som
skickat förfrågan.
*Med övriga ideella organisationer menas de organisationer som inte bedriver verksamhet
som vi har och som inte är studentföreningar.
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3.2.

Utbyte av tjänster

I vissa fall kan Teknologkåren ingå samarbeta om en gentjänst från företaget är att föredra
istället för betalning. Detta är tillåtet om gentjänsten anses gynna Teknologkåren.
Exempel:


3.3.

Teknologkåren tillåter Konsultbolag AB att hålla i ett trailerevent på campus utan betalning,
eftersom Näringslivsutskottet får en säljutbildning av Konsultbolag AB.

Produktförsäljning

Om ett företag eller organisation vill sälja produkter på plats under ett av Teknologkårens
events så tar Teknologkåren betalt för detta. Betalningen sker som betalning för vanlig
exponering då företaget eller organisationen får exponering mot Teknologkårens studenter.
Däremot, om Teknologkåren själva bjuder in en foodtruck eller dylikt till ett event då det
behövs till eventet behöver inte en betalning krävas.

3.4.

Produktspons

Företag och organisationer har möjlighet att ge Teknologkåren produkter utan att
Teknologkåren tar betalt, dessa kan då delas ut till studenter av Teknologkåren. Dock om
dessa produkter skall delas ut av företagsrepresentanter tar Teknologkåren betalt för
exponeringen.
Exempel:



3.5.

Teknologkåren tar betalt om representanter från Drycker AB vill dela ut energidryck till
Teknologkårens medlemmar på Campus.
Teknologkåren tar inte betalt om Mobiltelefoni AB skänker SIM-kort till Teknologkåren för att
dela ut till Teknologkårens medlemmar.

Specialfall

Specialfall, då mindre vanliga, speciella förfrågningar eller dylikt inkommer som inte täcks av
ovan punkter bedöms de fallen från fall till fall. Näringslivsansvarig och Projektledaren för
ARKAD har i de fallen bestämmanderätt.

4.

Tolkning

Vid tvister eller oklarheter kring denna policy eller övriga näringslivsfrågor har
Näringslivsansvarig samt Projektledare för ARKAD tolkningsrätt var för sig. Kårordförande
har tolkningsföreträde kring vem som äger frågan.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående policy för
näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig

Motion angående policy för
näringslivsverksamhet
Bakgrund
Näringslivsverksamheten är en viktig del av Teknologkårens verksamhet. Teknologkåren och
LTH har idag ett högt ansett varumärke gentemot företag. Att bygga en bra relation med ett
företag tar tid. Däremot att förstöra den går oerhört mycket snabbare. Därför är kontinuitet
och tydlighet viktigt. Som näringslivsansvarig och mässansvarig både på kåren centralt och
på Sektionerna finns det många frågetecken kring hur verksamheten ska bedrivas.
För att ha kontinuitet och inte förlora kunskap på vägen och på sätt bibehålla ett starkt
varumärke behövs en Sektionsöverskridande policy att luta sig mot. Det har under detta
verksamhetsår och tidigare verksamhetsår rått otydlighet kring hur vissa företag ska
behandlas, Kårens roll gentemot Sektionerna samt Sektionernas roll ska vara i förhållande till
varandra. Denna policy kommer därför främst att behandla samspelet mellan Sektionerna
och Kåren.
Undertecknad kollat på hur de andra teknologkårerna i Sverige gör men största delen av
underlaget till policyn har sitt ursprung i diskussioner i Näringslivskollegiet samt i
diskussioner med Projektledaren för ARKAD. Policyn har även varit på remiss till
Näringslivskollegiet.
Detta är ett reviderat förslag av motionen som lyftes i fjol.

Förslag
Undertecknade yrkar därför på
att

Fullmäktige antar det bifogade dokumentet Policy för Näringslivsverksamhet

I Näringslivsverksamhetens tjänst, dag som ovan

JACOB TYRBERG
Näringslivsansvarig 17/18

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

POLICY
Policy för näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Fullmäktige

Policy för näringslivsverksamhet
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkårens centralorganisation centralt och dess Sektioner
ska samarbeta och bedriva sin näringslivsverksamhet med fokus på konkurrens och
prissättning.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att få Teknologkårens centralorganisation centralt och dess
Sektioner att tillsammans driva ett kontinuerligt samarbete inom dess
näringslivsverksamheter som skall genomsyras av hög kvalité och professionalism.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar all Teknologkårens centralorganisation samt sektionerna verksamhet, såväl
centralt som dess sektioner.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Sara Persson, Näringslivsansvarig 16/17, Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016, Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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2.

Vilka som bedriver näringslivsverksamhet

Näringslivsverksamheten ska främst bedrivas via näringslivsutskotten och projektgrupperna
för arbetsmarknadsmässorna på Teknologkåren eller Sektionerna. När andra delar av
verksamheten ska kontakta företag eller bedriva näringslivsverksamhet bör alltid
näringslivsutskottet för Teknologkåren eller berörd sektion kontaktas först.

3.

Konkurrens

Teknologkårens centralorganisation centralts och Sektionernas inom Teknologkårens
näringslivsverksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt inte konkurrera med varandra.
Om ett företag eller organisation är relevant för färre än tre Sektioner skall företaget eller
organisationen främst hänvisas till berörda Sektioner. Det gäller inte Teknologkårens
centralorganisation och Sektionernas mässor.
Om ett företag eller en organisation vänder sig till en Sektion men önskar att även nå
studenter vid fler Sektioner så kan dessa Sektioner antingen samarbeta eller så kan företaget
hänvisas till Teknologkåren centralt.
En Sektion får tillåta att andra Sektioners medlemmar att komma på besöka deras event och
ta betalt för detta. Det är dock rekommenderat att om företaget eller organisationen vill att
eventet marknadsförs via andra Sektioners kanaler att dessa Sektioner skriver avtal mellan
varandra. De andra Sektionerna skall då kompenseras för detta Om en
Sektion har event med ett företaget eller organisationen som vill nå bjuda in fler Sektioner
är detta en möjlighet om de andra Sektionerna kompenseras för detta.

4.

Priser

Kontinuerlig kontakt mellan Sektionernas näringslivsansvariga och mässansvariga skall, med
fördel ske sker med fördel under Industrikontaktskollegiet Näringslivskollegiet respektive
Mässindustrikontaktskollegiet Mässkollegiet, ske så att Sektioneras priser är i samma klass.
Priserna kan dock variera något mellan Sektionerna beroende på deras storlek och deras
studenters efterfrågan på arbetsmarknaden.
I fallet då Sektioner inte vet hur ett företag eller en organisation skall behandlas bör detta
lyftas
till
Industrikontaktskollegiet
Näringslivskollegiet
respektive
Mässindustrikontaktskollegiet Mässkollegiet. Detta kan exempelvis röra frågor kring
huruvida en organisation eller företag bör betala fullpris eller ej.

5.

Tolkning

Vid tvister eller oklarheter kring denna policy eller övriga näringslivsfrågor har
Näringslivsansvarig samt Projektledare för ARKAD tolkningsrätt var för sig. Kårordförande
har tolkningsföreträde kring vem som äger frågan.
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POLICY
Policy för näringslivsverksamhet
Kårhuset Lund, 2018-01-21
Fullmäktige

Policy för näringslivsverksamhet
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkårens centralorganisation och dess Sektioner ska
samarbeta och bedriva sin näringslivsverksamhet med fokus på konkurrens och prissättning.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att få Teknologkårens centralorganisation och dess Sektioner att
tillsammans driva ett kontinuerligt samarbete inom dess näringslivsverksamheter som skall
genomsyras av hög kvalité och professionalism.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar all Teknologkårens centralorganisation samt sektionerna.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Sara Persson, Näringslivsansvarig 16/17, Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016, Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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Fullmäktige

2.

Vilka som bedriver näringslivsverksamhet

Näringslivsverksamheten ska främst bedrivas via näringslivsutskotten och projektgrupperna
för arbetsmarknadsmässorna på Teknologkåren eller Sektionerna. När andra delar av
Teknologkåren eller Sektionerna ska kontakta företag eller bedriva näringslivsverksamhet
bör alltid näringslivsutskottet för Teknologkåren eller berörd sektion kontaktas först.

3.

Konkurrens

Teknologkårens centralorganisation och Sektionernas näringslivsverksamhet ska i så stor
utsträckning som möjligt inte konkurrera med varandra.
Om ett företag eller organisation är relevant för färre än tre Sektioner skall företaget eller
organisationen främst hänvisas till berörda Sektioner. Det gäller inte Teknologkårens
centralorganisation och Sektionernas mässor.
Om ett företag eller en organisation vänder sig till en Sektion men önskar att även nå
studenter vid fler Sektioner så kan dessa Sektioner antingen samarbeta eller så kan företaget
hänvisas till Teknologkåren centralt.
En Sektion får tillåta att andra Sektioners medlemmar att besöka deras. Om en
Sektion har event med ett företaget eller organisationen som vill nå bjuda in fler Sektioner
är detta en möjlighet om de andra Sektionerna kompenseras för detta.

4.

Priser

Kontinuerlig kontakt mellan Sektionernas näringslivsansvariga och mässansvariga sker med
fördel under Näringslivskollegiet respektive Mässkollegiet.
I fallet då Sektioner inte vet hur ett företag eller en organisation skall behandlas bör detta
lyftas till Näringslivskollegiet respektive Mässkollegiet. Detta kan exempelvis röra frågor
kring huruvida en organisation eller företag bör betala fullpris eller ej.

5.

Tolkning

Vid tvister eller oklarheter kring denna policy eller övriga näringslivsfrågor har
Näringslivsansvarig samt Projektledare för ARKAD tolkningsrätt var för sig. Kårordförande
har tolkningsföreträde kring vem som äger frågan.
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående att bli gynnare till
Lundakarnevalen 2018
Kårhuset Lund, 2018-01-018
Patrik Gustafsson, Kårordförande 2018

Motion angående Gynnare till
Lundakarnevalen
1.

Bakgrund

Teknologkåren mottog under decembermånad en förfrågan om att gå in som Gynnare till
Lundakarnevalen, likt 2014.
Att vara Gynnare innebär att vi ger Lundakarnevalen ekonomiska garantier för att kunna
sjösätta Lundakarnevalen. I Karnevalenshistoria har aldrig någon garantisumma tagits i
anspråk.
Dessväre blir processen knepig då detta är ett fullmäktigebeslut och måste ske innan 1/ 2.
Mitt förslag är att styrelsen tar ett beslut om summa på mötet och därefter informerar
fullmäktige på det extrainsatta fullmäktigemötet och låter fullmätkige välja om de vill lyfta
detta beslut eller inte.
Bifogat finns brevet vi mottog gällande att bli Gynnare.
2.
Förslag
Vi behöver besluta gällande att bli Gynnare samt en summa!
Jag yrkar därför på
att

Teknologkåren blir Gynnare till Lundakarnevalen med lämplig summa.

I Organets tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående arvodering
Kårhuset Lund, 2018-01-18
Tim Djärf, Styrelseordförande

Motion angående arvodering
Bakgrund
Projektledare för ARKAD är i dagsläget vakant. Andreas har erbjudit sig att hålla igång
arbetet mot arvode.
Följande sammanställning får en vid sammanställning av bilagan.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Andreas får arvode upp till 28 000kr med ovanstående underlag

I styrelsens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Styrelseordförande 17/18
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Kårhuset Lund, 21 januari 2018

Beslutsunderlag angående extra arvodering
Med hänsyn till att det för tillfället inte finns någon projektledare för ARKAD 2018 och den diskussion
som förts med styrelsen angående arvodering för vissa arbetsuppgifter inför ARKAD 2018 kommer här
enligt önskemål en lista över sådant som jag anser är nödvändigt att göra. Jag har utelämnat sådant som
endast är bra att göra och har istället fokuserat på det jag anser måste göras.
För detta yrkar jag på att det utgår en ersättning om 136 kr/timme vilket är samma timlön som PPA får
för sitt arbete. Jag anser att detta är en skälig summa för värdet av det arbete som behöver utföras.
Rekrytering av Ledningsgrupp
Rekryteringsarbetet behöver påbörjas redan innan en ny projektledare är vald. Detta för att den nya
projektledaren behöver välja sin ledningsgrupp snarast efter denne blivit tillsatt. Eftersom detta redan nu
är förskjutet är det min åsikt att det är hög prioritet.
Rekryteringsarbetet kommer bestå av utlysning, marknadsföring och intervjuer, där den mest
tidskrävande åtgärden är intervjuer. Marknadsföringen kommer ske med hjälp av Christina Zhou (Info
18).
Beräknad tidsåtgång:
Utlysning och administration: 3 timmar
Marknadsföring: 3 timmar
Rekrytering: 1 timme per kandidat (förberedelse, intervju och efterarbete)
Sektionsmässorna
Då det ingår i projektledarens arbetsuppgifter att hjälpa sektionsmässorna med deras frågor och behov
anser jag att även detta är oerhört viktigt att göra. Rent praktiskt gäller detta att hjälpa dem med lån av
matta samt andra inventarier, svara på frågor och allmänt bistå med hjälp. Här är det administrering av
lån som beräknas ta mest tid.
Beräknad tidsåtgång:
Administration av utlån: 10 timmar (förberedelser, utlån och återlämning)
Allmänna frågor: 1 timme
Underhåll av mailkorg
Även om det är en relativt lugn period på denna fronten så behöver mailkorgen ses över för att besvara
viktiga mail. Speciellt gäller detta mail som kommer från näringslivet eller övriga viktiga intressenter som
man gärna inte vill låta vänta.
Beräknad tidsåtgång: 1 timme per vecka
Överlämning
När ny projektledare väljs behöver denna få en adekvat överlämning.
Beräknad tidsåtgång: 40 timmar (i enlighet med beräknad tidsåtgång för individuell överlämning)
Ovanstående är endast uppskattningar och slutlig tidsåtgång kan variera. Jag önskar att
styrelsen yttrar sig i frågan och återkommer med ett beslut.
ANDREAS BÖRJESSON
Projektledare ARKAD 2017

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bokslutsdisposition 2016/2017
Kårhuset Lund, 2018-01-15
Agnes Sörliden, Generalsekreterare 16/17

Bokslutsdisposition för Verksamhetsåret
2016/2017
För verksamhetsåret 2016/2017 redovisas ett resultat om 574 366,27 kr.
Kårstyrelsen yrkar
att

av årets resultat avsätts
91 509,57 kr till Kårhusfonden
51 294 kr till Kårhusets underhållsfond
405 611,20 kr till Kårhusets investeringsfond
25 951,50 kr till Lophtets underhållsfond

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Generalsekreterare 16/17
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STYRELSEHANDLING
Motion angående arbetsfördelning
Lund, 2018-01-21-17
Tim Djärf, styrelseordförande

Motion angående arbetsfördelning
Verksamhetsplan
Bakgrund
I och med att verksamhetsplanen nu arbetats med under ett halvår bör arbetskraften inom
styrelsen än en gång fördelas.
Därav föreslår jag följande uppdelning med ansvariga för respektive verksamhetsplanspunkt.
Punkt

Namn My Agnes Joost Patrik Tim Carl Victor Oscar

1. Post och arbetsbeskrivningar samt
kravprofiler
2. En bra överlämning

x
x

3. Handlingsplan för en ideellt styrd Nollning

x

4. IT-infrastruktur på Teknologkåren

x

5. Implementation av varumärkesplattform

x

6. Kommunikationsplan
7. Vem gör vad - en organisationskartläggning
8. Pedellen - Problembild och utredning

x
x

9. Revidera SOUPen

x

10. Avtal och attestering
11. Funktionärsutbildning åt alla

x
x

12. Presidiets form och struktur

x

Värt att observera är att 2kommunikationsplan” är utan ansvarig då Caroline Svensson, info
17, håller på att avsluta arbetet.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Välja ovan personer som ansvarig för respektive punkt i verksamhetsplanen

I Verksamhetsplanens 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
S3 17/18
S6 17/18
S7 17/18

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister
Uppföljning av
internationaliseringsarbete
Uppföljning av
Utbildningsutskottets struktur
Resultat från utredning av
stödmedlemskap
Revidera krishanteringsplanen
Uppföljning av per capsulam
beslut om ekonom och
kanslisttjänsten
GDPR
Arbetsfördelning av
arbetsgrupperna av
verksamhetsplanen

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Uppdraget
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

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

Kommentar

Tim Djärf

S8 17/18

Slutrapport

Tim Djärf

S9 17/18

Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

S10 17/18
S7 17/18

Anders Nillson
Tim Djärf

S10 17/18
S8 17/18

Slutrapport
Mindre projekt

Statusrapport

1 (1)

