STYRELSEHANDLING
Motion angående inköp av
stavmixer/elvisp
Kårhuset Lund, 2018-02-06
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Motion angående inköp av ny
stavmixer/elvisp
Bakgrund
I samband med uthyrning av lokal erbjuder Kårhusservice även möjligheten till att nyttja en
matberedare samt en elvisp som dubblar som stavmixer till våra hyresgäster, hädanefter
refererad till som “mixer” endast. Detta för att kunna erbjuda adekvat utrustning anpassad
för storkök så att hyresgästen slipper släpa med sig detta.
Mixern har sjungit på sista versen några månader nu och i samband med en uthyrning under
föregående helg så gav denna upp helt. Den söndriga mixern har obducerats och det
konstaterades att några motorlindningar har bränt, vilket gör den praktiskt sett obrukbar.
Därav behövs en ny köpas.
I samband med detta inköp så vill vi passa på att köpa in en lite större modell, bättre ägnad
för den mängd och storlek på arbete som utförs med denna. Denna modell är ägnad för
större mängder samt längre konsekutivt arbete. Denna finns i dagsläget till rabatterat pris och
kostnaden för detta ligger på ca. 10 000 kr inkl. moms och därav föreslås en summa av totalt
10 500 kr för att täcka ev. fraktkostnader som tillkommer.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
avsätta 10 500 kr ur lämplig fond för inköp av en stavmixer av modell “Robot Coupe
Mp 450 Combi Ultra”

I vartalens tjänst, dag som ovan

DAVID UHLER BRAND
Pedell 24.0

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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DOCUMENT FOR THE UNION BOARD
Motion regarding purchase of immersion
blender/electric whisk
Kårhuset Lund, 2018-02-06
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Motion regarding purchase of immersion
blender/electric whisk
Background
In conjunction with the rental of our premises Kårhusservice provides the possibility to use a
food processor as well as a immersion blender that doubles as an electric whisk, further on
referred to as only “blender”. This to provide adequate equipment fitting a commercial
kitchen.
The blender has been on it’s way out for a few months and finally gave up this past weekend.
It’s corpse has been dissected and the cause of death was determined to be burnt motor
windings. Thusly, a new one should be purchased.
Provided the opportunity we see it fit to upgrade to a larger model, better suited for the
amount and size of work performed. This model is suited for larger amounts as well as
longer consecutive work. The cost for this lands around 10 000 kr inc. VAT and therefore a
sum of 10 500 kr in total is suggested to include any eventual shipping costs.

Proposal
I therefore plead
that
10 500 kr from lämplig fond is set aside for the purchase of an immersion blender /
electric whisk of the model “Robot Coupe Mp 450 Combi Ultra”

At the revs service , daz as above

DAVID UHLER BRAND

NAMN EFTERNAMN

Pedell 24.0

Funktionärspost Mandatperiod
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Ansvarsfrihet Reftec
Lund, 2018-02-05
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Motion angående Ansvarsfrihet för Reftecs
styrelse 16/17
1.

Bakgrund

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 16/17 färdiga, lika så
den ekonomiska redovisningen. Dessa bifogas som bilagor.

2.
Förslag
Då inga konstigheter föreligger yrkar jag
att kårstyrelsen beviljar ansvarsfrihet för Reftec:s styrelse 16/17.

I Organets tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Verksamhetsberättelse KORK 2016/2017
KORK har ordet
Kårordföranden som under året varit en del av KORK:
● Linus Hammarlund, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
● Carl von Rosen Johansson, Chalmers Studentkår
● Erik Claesson, Linköpings teknologers studentkår
● Vide Richter, Tekniska Högskolans studentkår
● Rozbe Bozorgi, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
● Johannes Henriksson, Umeå naturvetar- och teknologkår
● Simon Persson, Teknologkåren vid Luleås tekniska universitet
Under verksamhetsåret 2016/2017 så har KORK som både styrelse och arbetsgrupp satsat på att förbättra
och förtydliga syftet och förväntningarna som Reftec har på de olika arbetsgrupperna. KORK har genom
detta arbetat med de nya riktlinjerna som har förankrats både i medlemskårerna men även arbetsgrupperna
inom Reftec. Det har varit tydligt under året att riktlinjerna ses på olika sätt hos de olika medlemskårerna och
att mer arbete behövs göras för att ytterligare förtydliga syftet.
I övrigt så har fokus legat på att stötta varandra och utbyta erfarenheter samt tips & trix.
Styrelsemöten
Reftecs styrelse har sammanträtt fem (5) gånger under året:
2016-09-29
2016-11-25
2017-02-10
2017-04-19
2017-06-21
Viktiga beslut under året innefattar en revidering av Reftec:s stadga där arbetsgruppernas beteckning och syfte
uppdaterades. Ett avtal mellan Reftec och Argast har sagts upp.
Träff 1 Linköping
I Linköping samlades KORK i två dagar där fyra pass hölls totalt. Dem fyra passen var:
Pass 1 – Riktlinjer för Reftec, genomgång och uppföljning, stadga
Pass 2 – Sektionskontakter
Pass 3 – Idéellt engagemang
Pass 4 – Workshop om motivation, mål och visioner.
Under dagarna utvärderades även junis Reftec-överlämning och gruppen fick rundvandring på både campus
Norrköping och campus Linköping. Vidare hade det också kommit in frågor från arbetsgruppen som har i

uppdrag att genomföra hur mår teknologen (HMT). Dessa frågor berörde både finansieringen samt hur
enkäten skulle spridas och till vilka.
Träff 2 Chalmers
I Göteborg samlades KORK tillsammans med VORK i två dagar där fyra pass hölls totalt. Dem fyra passen
var:
Styrelsemöte
Pass 1 – Arbetsbelastning
Pass 2 – Ledarskap (Tillsammans med VORK)
Pass 3 – Kontinuitet
I efterhand var detta kanske den mest välbehövda träffen och passet om Arbetsbelastning låg helt rätt i tiden.
Samtliga i årets KORK upplevde november/december som en av de tyngsta perioderna under
mandatperioden. Att då få komma ifrån vardagen två dagar och diskutera högt och lågt med personer som
sitter i samma båt var värdefullt.
Träff 3 Luleå/Kiruna
En snabb eftermiddag och kväll i Luleå resulterade i givande diskussioner kring campusfrågor där man
pratade skillnader mellan de olika campusen och svårigheter kring att ha campus på flera orter. En rundtur på
Luleå campus var också på sin plats.
Från Luleå begavs det sig med en trött bilresa till Kiruna, under resans gång myntades också de förslag
framlagda från respektive medlemskår inför Reftecs stora pris. Väl i Kiruna pratade man också lite snabbt
kring sommarens överlämning. Kiruna bjöd på en guidad tur av av LKAB gruvan som bar hela vägen till
arbetsnivån. Ett kort styrelsemöte avhandlades under dagen. En kort visit till Jukkasjärvi och Ice Hotel fanns
också på sin plats, och resultatet av denna träff var mer av en social träff med mycket utbyte.
Pass 1 - Campusfrågor
Pass 2 - Studeranderepresentanter
Pass 3 - Reftecs stora pris
Pass 4 - Studeranderepresentanter
Träff 4 Lund
Sista “vanliga” träffen skedde söderut i landet, i den lilla staden vi alla känner till som Lund. Denna träff var
inte helt oproblematisk att få till och tyvärr kunde endast 5 närvara fysiskt. Fyra pass hölls.
Pass 1 - Internationalisering
Pass 2 - Reftec genom tiderna
Pass 3 - KORK och arbetsgrupperna
Pass 4 - Spikning av överlämning

Vid denna träff var det tydligt att slutet på mandatperioden var stundande och de flesta verkade ha ett något
mer avslappnat förhållningssätt till arbetet. Diskussionen om arbetsgrupperna var värdefull men svår då alla i
KORK generellt sett har en nyanserad bild från just sin kår om arbetet i de olika grupperna.
Avslutande reflektion och utvärdering
Arbetet i KORK har under året fungerat väl. Det har varit en bra balans mellan erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling och samkväm. Det är viktigt att inte glömma bort det sistnämnda. Att under träffarna
ha möjlighet att stänga ner datorn och umgås som vänner bidrar till att man kan återvända till hemmaplan
med nyvunnen energi. Uppskattade delar under träffarna har ofta varit incheckning och avstämning, vilket
tyder på att erfarenhetsutbytet och möjligheten att bolla tuffa frågor från hemmaplan är värt att fokusera på.
Under året har STORK arbetat hårt med enkäten och rapporten på “Hur mår teknologen”. Enkäten köptes
av enkätfabriken enligt beslut under föregående verksamhetsår och det samarbetet har fungerat väl. Reftec är
nöjda med att kunna ta del av rådatan från enkäten vilket ger ett mervärde för kårerna i relaterade frågor.
Arbetet med rapporten i STORK behöver utvärderas mer utförligt. Vissa problem har uppstått under året
och rapporten har ännu inte getts ut. Denna fördröjning måste tas på allvar eftersom den skadar
långsiktigheten i Reftecs arbete och skapar problem då den bör ges ut var tredje år.

I alla sorters väder som vår herre hittar på, nådens år 2017,

Carl von Rosen Johansson, Linus Hammarlund, Erik Claesson, Vide Richter, Rozbe Bozorgi, Johannes
Henriksson och Simon Persson

Föreningen Reftec

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Stockholm, 170620
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Verksamhetsberättelse Smurf 1617
SMURF har träffats två gånger under året som planerat enligt verksamhetsplanen.
Utöver husansvarig och pedell har utskott/kommitté-medlemmar från respektive kår
medverkat, från husutskottet vid TLTH och kårhuskommittén vid Chalmers Studentkår.
Detta har bidragit till att utbytet inom SMURF har utökats från att bara involvera de
heltidsarvoderade till att också involvera några av de ideellt engagerade som är en del
av verksamheten de heltidsarvoderade ansvarar för. Utöver de planerade SMURFträffarna har både pedell och husansvarig besökt den andra kåren en gång var under
våren. Dessa resor har varit privata, men utbyte har ändå skett under liknande former
som SMURF-träffarna, vilket tyder på att den teambuilding SMURF bedriver ger nytta
för kårerna. Överlag är vi nöjda med SMURF-året och rekommenderar de nya att ha ett
fortsatt tätt samarbete.
SIMON HOLM

MY REIMER

Husansvarig, Chalmers studentkår

Pedell 23.0, Teknologkåren vid LTH
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Medlemmar:

Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:

Teknologgården 2
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas v 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
Naturvetarhuset,

Postadress:
412 58
581 83
100 44
971 87
223 62
752 37
901 87

Göteborg
Linköping
Stockholm
Luleå
Lund
Uppsala
Umeå

Telefon:

031 - 772 39 02
013 - 25 45 85
08 – 790 98 91
0920 – 49 25 88
046 - 14 03 90
018 - 57 25 20
090 - 786 92 92

e-mail:

ko@chs.chalmers.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
tkl-ko@studorg.luth.se
ko@tlth.lth.se
ordf@utn.se
ko@ntk.umu.se

Verksamhetsberättelse för STARK 16/17
Studiesocialas och Alkoholansvarigas RådsKonferens - STARK
- Tillsammans är vi STARKa

Närvarande under 16/17
Trygve Gröndahl, Chalmers Studentkår, ChS
Linnea Lidén, Tekniska Högskolans Studentkår, THS
Erik Samuelsson, Tekniska Högskolans Studentkår, THS
Hardik Bajaj, Tekniska Högskolans Studentkår, THS
Felicia Arborén, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, UTN
Daniel Modig, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek
Tony Fredriksson, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek
Camilla Blomberg, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek
Irma Wenhov, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek
John Alvén, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH
Lovisa Majtorp, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH
Helin Bäckman Kartal, Umeå Naturvetar- och teknologkår, NTK
Carl Welin Brook, Umeå Naturvetar- och teknologkår, NTK
Vera Öberg, Teknologkåren vid Luleås Tekniska Universitet, TKL

Träffar
Under året var tre fysiska träffar planerade och en Skype-träff. De tre fysiska träffarna genomfördes och
var lyckade samt hade deltagande från merparten av kårerna. Den fjärde och sista planerade träffen som
var tänkt via Skype föll tyvärr mellan stolarna och genomfördes aldrig. På det mötet var det tänkt att
planera och förbereda överlämningen och dess pass, dock så löstes detta via mailkonversationer vid ett
senare tillfälle.

STARK i Stockholm
Plats: Kungliga tekniska högskolan i Stockholm
När: 29/9 - 30/9
Närvarande: THS, UTN, TLTH, LinTek, NTK
Träffen i Stockholm var inriktad på förändringsarbete och krishantering. Först upp på agendan var
förändringsarbete där alkoholpolicy och de olika verksamheternas strategier kring att främja en bättre
alkoholkultur diskuterades. Diskussionen var främst kring hur de olika kårerna arbetar med deras egen
alkoholpolicy samt hur de alla skiljer sig från de andra kårernas. Vi gick även in på olika strategier som
kårerna har för att ändra etablerade traditioner kring alkoholrelaterade arrangemang samt diskuterade hur
förändringsarbete överförs till efterträdare.
Ämnet gick sedan över till att diskutera krishantering och vad för krisplaner det finns att vända sig till vid
tragedier. Diskussionen utgick från den tragiska drunkningsolyckan som drabbat en student i Linköping
tidigare under samma år. Här diskuterade kårerna vem som bär/bör bära ansvar under fester som
exempelvis styrs av studenter och är i relation till campusområdet, fester för studenter som är långt borta
från campusområdet och hur kulturen kring detta skiljer sig mellan de olika verksamheterna och städerna.
I och med drunkningsolyckan i Linköping diskuterades hur en eventuell krissituation i form av dödsfall
borde bemötas då det var en stor fest för studenter av studenter ute i skogen. Efterarbetet kring en
händelse som denna kommer kräva åtgärder från universitetets håll, därav diskuterades det vad för
åtgärder som gjordes i detta fall, vad som gjordes bra, vad som kunnat göras bättre och om något annat
universitet har liknande erfarenheter och åtgärder. Detta pass skapade tankar kring allvarligare händelser i

samband med studentarrangemang, kring alkoholens påverkan. Detta resulterade i mycket bra
diskussioner kring vad vi själva kan göra i förebyggande syfte, när olyckan väl är framme samt kring
efterarbetet.

STARK/MARK i Linköping
Plats: Kårallen i Linköping
När: 2/11 - 3/11
Närvarande: THS, LinTek, TKL, TLTH, NTK
Träffen i Linköping var inriktad på alkoholkultur och stora arrangemang. Under passet kring
alkoholkultur diskuterade gruppen vad en sundare alkoholvana är och hur studenternas relationen till
alkohol skiljer sig mellan de olika städerna. Med hjälp av en mentimeter skapades en lista med de enklaste
förändringarna för en sundare alkoholkultur som gruppen ansåg gav mest effekt. Detta gav
kårrepresentanterna många exempel på hur de kan arbeta mot en sundare alkoholkultur i de olika
städerna.
På punkten stora arrangemang diskuterades säkerhet väldigt mycket, vem som är ansvarig samt hur olika
intressenter kan påverka arrangemanget. Syftet här var främst att få andra städers bild av stora
arrangemang men då många poster inte direkt hade någon relation till arrangerandet av större evenemang
fanns det inte några detaljerade jämförelser att dra.

STARK/MARK/STORK i Lund
Plats: Kårhuset i Lund.
När: 15/2 - 16/2
Närvarande: ChS, UTN, THS, LinTek, TLTH, NTK
Under träffen i Lund var det många olika utskott från både STORK, STARK och MARK samlade som
skulle diskutera ämnen som berör alla grupper.Det var mycket fokus på inkludering under
mottagningsperioden samt hur man gör kåren mer anpassad för internationella studenter.
Efter de planerade passen var ordet fritt och det var mycket prat om rekrytering av engagerade studenter
och hur man får dem att stanna.
Det var prat om hur man skickar ut information och säkerställer att den når ut till medlemmarna utan att
diskriminera och för att vara inkluderande för internationella studenter och icke-svensktalande studenter.
Kring mottagningen var det prat om hur man presenterade kulturen kring studentlivet och hur man
inkluderar fler grupper som man har lågt deltagande från. Det var även prat om att genom utbildningar
säkerställa att de deltagande arrangörerna och faddrarna har koll på vilket ansvar dom har. Under
samtalen kring rekrytering och taggande av engagerade studenter var det tydligt att många kårer har en
trend av sjunkande intresse för att engagera sig i kåren och i dess verksamheter. Samtliga representanter
från de olika universiteten radade upp olika tillställningar/arrangemang som tack-sittningar, utbildningar
inom olika områden (beroende på verksamhet) för personal, resor, möten, evenemang etc som de ger
tillbaka till sina engagerade. Detta gav mycket inspiration till hur man kan lära av varandra att göra tiden
som engagerad ännu mer värd för respektive person.

Föreningen Reftec

STORK

Studiesociala Ordförandes
Rådskonferens

Sveriges teknologkårer i samverkan

STORK
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
Bakgrund
STORK, Studiesociala Ordförandes Rådskonferens, är en undergrupp i Reftec som är ett
samarbete mellan de sju största tekniska och naturvetenskapliga kårerna i Sverige. I STORK samlas
studiesociala ordföranden och studiesocialt ansvariga från studentkårerna vid Chalmers Tekniska
Högskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Tekniska Högskola, Tekniska Högskolan vid
Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet
samt Uppsala Universitet.
Syfte med STORK 16/17:
STORK syftar till att bistå med erfarenhets- och informationsutbyte mellan de tekniska och
naturvetenskapliga kårerna. Under verksamhetsåret har totalt fyra träffar hållits för att diskutera
diverse frågor, möjligheter och problem på sina respektive skolor. Relevanta områden för STORK
under 16/17 har varit likabehandling, arbetsmiljö, incidenthantering, alkoholkultur samt
mottagning. Under året har också mycket tid gått åt till arbete med enkäten Hur mår teknologen och
naturvetaren (HMToN) vilket minskat möjligheten för diskussion kring de andra områdena.
Träff 1 i Linköping:
På första träffen, som tog plats hos LinTek i Linköping, diskuterades främst lika villkor och
krishantering men även en del kring enkäten Hur Mår Teknologen och Naturvetaren (HMToN).
Det första passet spenderades med att prata om hur strukturer kring likabehandling och lika villkor
ser ut på de olika lärosätena samt kårerna och vilka studentrepresentanter som arbetar med
frågorna.
De olika representanterna delade bland annat med sig av sina handlingsplaner kring kris och
incidenthantering. Dokument, struktur av krisorganisationer, ansvar för de olika rollerna i
kårledningen och mediakontakt var exempel på områden som gick igenom. Genom att dela med
sig av planer och fall kunde inspiration kring detaljnivån på en handlingsplan och hur specifik eller
generell den kan vara inhämtas. Att diskutera gamla fall på de olika kårerna samt hur dessa
hanterades gav också en bättre insikt i hur olika fall operativ kan skötas.
Rekommendation till framtiden är att ha en ordentlig plan innan passet och att förbereda
dokument i förtid för att minska tiden som krävs för att prata struktur på passet.
Träff 2 i Stockholm
Arbetsmiljö stod på agendan i passet som tog plats hos THS i Stockholm och STORK valde att
ägna ett helt pass åt att diskutera hur arbetsmiljöarbete genomförs på de andra kårerna.
Problematiken kring att engagera studenter i arbetsmiljöfrågor och hur de olika kårerna väcker
uppmärksamhet för studenters arbetsmiljö på de olika lärosätens togs upp, eftersom flera kårer har
problem med att tillsätta sina platser som studerandearbetsmiljöombud. Den stigande fysiska och
psykosociala ohälsan hos studenter på de olika lärosätena togs också upp samt hur de olika
lärosätena arbetar med frågan.
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Eftersom HMToN skulle skickas ut en månad efter mötet så diskuterades de sista formuleringarna
samt frågeställningarna i enkäten. Mycket tid under mötet gick åt till att gå igenom frågorna och
sammanställa allt innan utskicket vilket gjorde att tid togs ifrån passet om arbetsmiljö. Detta gjorde
att i princip alla frågeställningar vi hade tagit fram fick bortprioriteras för HMToN.
Rekommendation: I efterhand så har vi insett att, förutom rekommendationen om att skicka ut
information om kårerna innan passet, så bör passen ägnas mer åt att diskutera faktiska problem
eller frågeställningar som är aktuella på de olika kårerna istället för rent organisatoriska frågor.
Träff 3 i Lund
Träffen hos TLTH i Lund genomfördes tillsammans med MARK och STARK och handlade om
mottagningar/nollningar, inkludering och integration av internationella studenter samt
alkoholkulturer. Diskussioner kring till exempel vem som mottagningen är till för, hur frågan om
alkohol under mottagning och andra arrangemang behandlas samt hur marknadsföring och
kommunikation om event påverkar vem som känner sig välkomna till olika event fördes.
Den första dagen genomfördes tillsammans med de andra grupperna för att andra dagen separera
till att endast handla om STORKs arbete med HMToN. Passet handlade om hur HMToN ska
marknadsföras samt en första arbetsdelning och deadlines för när rapporten skulle vara klar sattes.
Rekommendation: Mycket skulle diskuteras under passet vilket gjorde att diskussionerna inte
blev särskilt djupgående. För att undvika detta så bör antalet frågor som ska diskuteras begränsas
för att kunna diskutera färre frågor mer ingående.
Träff 4 i Luleå
Under STORKs sista möte hos TKL i Luleå låg fokus på HMToN och dess slutförande.
En slutgiltig planering för hur rapporten ska skrivas gjordes samt en indelning kring vem i STORK
som skulle skriva vad. Som resultat av denna diskussion sattes till exempel en deadline för när
HMToN skulle slutföras. På grund av den höga arbetsbelastningen för de olika representanterna så
visade sig dessa deadlines vara lite för positivt satta och kunde tyvärr inte uppfyllas, dock lades en
grund för rapportens utkast som kommer att föras vidare till STORK 17/18.
Utöver detta så diskuterades också de första resultaten som då levererats från Enkätfabriken samt
hur graferna för de olika resultaten skulle utformas och analyseras. Efter detta drogs en del
gemensamma slutsatser där vissa trender kunde ses för alla lärosäten och kårer.
Även sommarens överlämning planerades under STORKs sista möte. Det här blev passet där
gruppen för första gången upplevde att det fanns tid över att prata om något annat än HMToN
eftersom arbetet med rapporten hade delats upp. Detta är något ironiskt eftersom passet var
planerat att spenderas endast på HMToN.
Rekommendation: En reflektion från den här träffen är att vi hade kunnat planera in ett till ämne
att tala om då vi hade tid över dag 2. Så rekommendationen är att förbereda ett eller två enklare
“back-up pass” så att det finns områden att prata om vid de tillfällen då det finns extra tid.
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Mellan träffar:
Mellan de fysiska träffarna hade STORK ett par Skypemöten där gruppen gick igenom materialet
till HMToN, vilka frågor som skulle med, om de skulle omformuleras eller vara med som de stod.
Även hur marknadsföringen av enkäten skulle skötas bestämdes på dessa Skypemöten.
Kontinuerlig kontakt med Enkätfabriken fördes med de ansvariga från STORKs håll och även
mailkontakt kårerna emellan vid tillfällen innan fysiska mötena och när frågor relevanta för de
andra kårerna uppstod.
Tips från coachen
 Dela upp ansvariga för de olika passen på träffarna i god tid innan passen ska hållas
 Planera inte in för många pass eller frågeställningar vid ett tillfälle, det är viktigare att
diskussionerna blir djupgående och givande än att många frågor diskuteras lite grann
 Ha tydliga diskussionspunkter och diskussionsledare - lätt att det blir off topic annars
 Sammanställ information om hur er kår jobbar med frågor innan träffarna för att inte hela
tiden ska gå åt att prata om det
Sammanfattning
Mycket tid av de fysiska mötena har gått åt till att diskutera HMToN, någon som många i gruppen
uppfattade tog tid från andra saker som egentligen borde diskuterats, t.ex. projekt på de olika
kårerna och förbättringsmöjligheter på sin egen hemmakår. Eftersom att projektet HMToN endast
var i sin startfas så kändes det som att arbetet tog betydligt längre tid än vad som planerades under
överlämningen och att det också var naivt att tro att den skulle bli klar under verksamhetsåret
16/17.
Utöver detta så upplevs att stämningen i gruppen varit god och att samarbetet fungerat väl. På
grund av gruppens önskan om att lära känna varandra och att få reda på mer om de enskilda
kårernas struktur och organisation, upplevdes vissa av diskussionerna lite oorganiserade. Detta blev
betydligt bättre i slutet av året då tydligare strukturer och större förståelse för de andra kårerna
hade upprättats.
Slutsats
STORK 16/17 har varit ett trevligt utbyte under året för alla kårerna. Mycket tid förlorades på
enkäten HMToN, tid som istället hade kunnats läggas på annat. Dock hoppas HMToN leda till
något bra för kommande STORK och Reftec, vilket gör det ännu viktigare att fortsätta de analyser
som STORK 16/17 inte hunnit slutföra.

_______________________________________________________________________________________
3 (3)

Föreningen Reftec

VORKSAMHETSBERÄTTELSE

Sveriges teknologkårer i samverkan

Stockholm, 2017-06-22
Sida 1 (7)

VORKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017
Vad är VORK?
VORK är ett organ inom Reftec, Vice Ordförandes Rådskonferens, som utbyter
information och erfarenheter, samarbetar samt diskuterar budget-, avtals- och
förvaltningsfrågor. Läs mer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Reftec och http://reftec.se.
Deltagare
Daniel Ahlsén

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)

Terese Skoog

Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

Agnes Sörliden

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH)

Hanna Nilsson

Chalmers Studentkår (ChS)

Terese Eriksson

Linköpings teknologers studentkår (LinTek)

Vakant

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet (LTK)

Konferenser
21-23 juni

Överlämning - Uppsala

22 -23 september

Konferens 1 -Stockholm

24-25 november

Konferens 2 - Göteborg

26-27 januari

Konferens 3 - Linköping

30-31 mars

Konferens 4 - Lund

20-22 juni

Överlämning - Stockholm
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Mål och syfte
VORK skall vara ett forum för sittande Vice ordförande eller motsvarande på Reftecs
kårer. Konferenserna ska ha som syfte att vara en inspirationskälla för deltagarna samt vara
ett forum där man kan dela erfarenheter och idéer. Medlemmarna skall också möjliggöra
och uppmuntra till kontakt och utbyte utöver träffarna.
Allmänna reflektioner
Under överlämningen 2016 hade VORK som vision att samtliga kårer skulle komma
förberedda till de olika träffarna, något som vi under tidens gång förstod var svårare att
genomföra i praktiken. Vi bestämde oss därför tidigt för att inte lägga för stort fokus på att
förbereda material, utan istället träffas och diskutera mer fritt om ett övergripande ämne.
Temat för varje konferens bestämde vi under överlämningen och det var väldigt bra. Det
gjorde att vi alla visste vad vi skulle förbereda inför varje träff.

Vi fick överlämnat att det är värdefullt att ha “check in”-punkt i början av varje konferens.
Detta tog vi vara på och gjorde under året. Det hade möjligen varit önskvärt med en lite
längre tid för incheckning, för att få ordentlig tid att prata om vilka problem och
arbetsuppgifter varje kår har just nu. I slutet av varje konferens har vi även gjort en
utvärdering, för att underlätta planering och kunna genomföra eventuella justeringar inför
nästa konferens.
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Vi har även haft kontakt mellan träffarna till viss del, främst genom mejl. Det har ofta
handlat om specifika frågor som hur de andra kårerna hanterar förmåner, studentikosa
skillnader/likheter , skriftliga dokument om exempelvis hållbart engagemang eller hur de
olika ramavtalen ser ut. Det har varit värdefullt för oss.

Utvärdering av årets verksamhet
Följande har varit bra med VORK i år:
● Vi har haft en gemensam ambitionsnivå med träffarna.
● Alla har arrangerat varsin konferens.
● Vi har kontaktat varandra mellan träffarna.
● Det har varit mysigt och smidigt att vara en liten grupp.
● Det har fungerat att bra att träffas lunchtid till lunchtid.
● Umgänge på kvällarna

Följande skulle kunna ha varit bättre:
● Längre tid för “checka in”
● Prata om utmaningar för vice kårordförande
● Träffen med KORK skulle kunna utvecklas
● Vi badade aldrig bastu i Göteborg. (Glöm inte nycklarna till elskåpet!)
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KONFERENSER
Överlämning i Uppsala 2016
Deltagare: Alla kårer
Den 21 till 23 juni var det överlämning på Utgård i Uppsala. Precis som de andra
Reftec-grupperna samlades VORK där. Gamla medlemmar och nya lärde känna varandra.
Vi lärde oss om varandras kårer. Vi fick sedan diskutera mycket med varandra om vad vi
ville få ut av samarbetet under året och vad vi ville diskutera under våra träffar. Våra snälla
företrädare hade redan bestämt datum åt för våra träffar, det var snällt.Vi skrev också ett
grymt gyckel som vi framförde på banketten.
Konferens 1 - Stockholm
Deltagare: Chs, UTN, TLTH, THS och LinTek
Den första träffen för verksamhetsåret arrangerades av THS och hade tema budget.
Konferensen innehöll totalt fyra arbetspass och några exempel på målsättningar vi hade var
att övergripande förstå hur alla andras budgetar ser ut och är upplagda för att kunna
jämföra likheter och skillnader. THS presenterade också hur de arbetar med en
fullkostnadsmodell för att förstå vad olika verksamheter egentligen kostar, i termer av
administrationskostnder och lokalkostnader. På kvällen var vi på vegetarisk restaurang och
hade det trevligt.
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Konferens 2 - Göteborg
Deltagare: Chs, UTN, TLTH, THS och LinTek
I slutet av november hade VORK sin andra träff för året, denna gång i Göteborg. Fem vice
kårordförande och sju kårordförande närvarande och temat för träffen var
arbetsbelastning, förhållande mellan KO och vKO (VO) och ledarskap.
Hur uppfattas KO/vKO/VO som ledare och vad är svårast med ledarskap? Det var de två
primära frågorna som diskuterades av både VORK och KORK. Hur det gemensamma
ledarskapet som ordförande och vice ordförande fungerar är givande att diskutera med
andra som är i samma sits.
Tillfället hade ett pass gemensamt och för framtiden skulle det kunna utnyttjas mer
gemensamt mellan VORK och KORK. Med dessa punkter som grund fördes givande
diskussioner i två dagar och det var tydligt att gruppen börjar bli varm i kläderna. Att ha
förståelse för sin egen kår och sitt eget arbete är en förutsättning för att kunna sätta sig in i
de andras och ge bra input.

Konferens 3 - Linköping
Deltagare: Chs, UTN, TLTH, THS och LinTek
Denna konferens ägde rum i Linköping och det hade blivit dags att diskutera finansiering
och avtal. Vi diskuterade finansiering både i helhet och till specifika projekt.
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Det visade sig att vi alla har olika avtal med universitet för hur mycket pengar vi får och det
var skönt att få en check på hur andra kårer låg till. Detta kunde många av oss ta med oss
tillbaka till olika förhandlingar och fundera på hur mycket man borde få.

Alla vice kårordförande arbetar inte dagligen med att förhandla fram avtal, men det var bra
att se hur andra gör.
Konferens 4 - Lund
Deltagare: Chs, LinTek, UTN, TLTH och THS
Verksamhetsårets sista konferens var förlagd till Lund och behandlade överlämning, både
internt inom våra egna kårer och den gemensamma i Stockholm, samt
verksamhetsberättelsen.

För överlämning diskuterades upplägg och genomförande på de respektive kårerna. Dels ur
ett individuellt perspektiv, det vill säga överlämning av vice kårordförandeskapet och dels
ur ett gemensamt perspektiv rörande respektive kårledningars överlämningar och
överlämningar med andra funktionärer och organ, så som Kårstyrelsen.

Upplägget för överlämningen till VORK 17/18 i Stockholm diskuterades och vi delade
upp vem som håller i vilket pass. Till sist påbörjades verksamhetsberättelsen.
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Överlämning i Stockholm 2017
Deltagare: Chs, LinTek, UTN, TLTH och THS
I juni träffades vi i Stockholm för att ha en överlämning till de nya vice kårordförande. Vi
hade som mål att de skulle lära känna varandra och komma fram till vilket syfte de ansåg att
samarbetet har. Vi i numera gamla VORK skrev klart denna fantastiska
VORKsamhetsplan.

Vi tog också en fin bild, som självklart kan ses nedan, för att sprida lycka till läsaren.

[INSERT PICTURE]

Tack för oss!
Vice, vice, baby,
Daniel Ahlsén (UTN), Terese Skoog (THS), Agnes Sörliden (TLTH), Hanna Nilsson
(ChS), Terese Eriksson (LinTek)
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Verksamhetsberättelse 16/17 - ARG
Allmänt
ARG har under året försökt hitta nya syften och arbetssätt. Upplägget kring träffarna och
deras utformning har varit något som tidigt visade sig passa bättre för delar i gruppen men
inte alla. Dessa frågor blev mer eller mindre huvudfokus under den senare halvan av
verksamhetsåret.

ARG-Möten
15-16 September - Umeå
Branding av studentkåren, etiska avväganden vid samarbeten, sponsringsavtal
Vi inom näringslivsverksamheten arbetar med att sälja in våra kårer som ett varumärke. Därför är
det nödvändigt att ha ett starkt varumärke. Att som kår ha ett starkt varumärke inkluderar hur man
som kår använder sitt varumärke gentemot skolan, sektionerna, studenterna (både
“inhemska”studenter samt internationella), företag, andra kårer och andra parter. Vad gäller etiska
avväganden så skiljer sig kårerna åt. Några kårer tar starka ställningstaganden mot exempelvis
vapenindustri medans andra ser det så att vi borde visa våra studenter hela utbudet av de svenska
bolagen. Det flesta ser det som viktigt att skilja på hur varumärket presenteras mot studenter,
universitetet kontra näringslivet.
27-28 November - Linköping.
Näringslivsansvariga - Smidigare övergång från studietid till arbetsliv .
De flesta kårerna/lärosäten tycks ha en god rutin för att jobba
karriärsbyggande/karriärsförberedande under studietiden. Målet tycks vara för samtliga att
teknologer (och naturvetare) skall vara väl förberedda när de närmar sig klivet ut i
näringslivet. Några skiljaktigheter mellan kårernas arbetsmetoder ledde till djupare detaljdiskussioner för att undersöka möjligheten med en implementering på hemmaplan. Generellt
sett tycks de flesta samarbeta bra med respektive universitet på denna fronten.
Samarbete mellan kåren och högskolan både när det gäller arbetslivsanknytning i
utbildningarna och samarbetet mot regionen.
Detta var en punkt där det tycks skiljas väldigt mycket åt mellan de olika kårerna. De norra
kårerna tycks lägga större vikt vid samarbetet universitet-kår-region än övriga. Detta kan
vara ganska givet då de nordliga kårerna dels har större inflytande över sina kommuner men
även oftast är 1 eller 2 i regionen istället för 10-20 kårer i samma region. Exempelvis sitter
TKLs AO med i samrådsgruppen för regionens näringslivsutveckling medans detta kan vara
mycket svårare vid de mer tätbefolkade orterna.
Projektledare - Långsiktig strategi för mässor. Tiden efter mässan.
Larm och Utnarm har ingen strategi men de jobbar gärna fram en strategi. Man ser det även som
en risk att man begränsar sig men vinsten av kontinuiteten är större. Uniaden har en femårsplan
sedan 2015. Det som står i strategin är att bibehålla sin bredd för arbetsmarknadsdagarna, inget
konkret om lokaler eller utställningsytor eller organisationsstruktur. Det finns en vision
inbakad i strategin. När det kommer nya företag har de möjligheten att göra ett event utan att
behöva ställa ut. Larv har ingen uttalad strategiplan. CHARM har inget uttalat med det ska

skrivas i år. Viktigt att det är mål som går att genomföra. Viktigt att väga att in att vi är
konjukturspåverkade som arbetsmarknadsmässor.

27-28 Februari - Lund
Konkurrens och samarbete mellan kåren centralt och lokalt.
Några av kårerna ser en ökande trend att deras sektionsmässor blir allt större och man
upplever det som en risk för kårernas egna mässor. Detta gäller dock långt ifrån samtliga då
man i Luleå snarare ser att sektionsmässor minskar i omfattning. Man ser det dock som
viktigt att börja samordna mässdatum på ett bättre sätt, vilket leder till att ARG PL kommer
att göra detta framöver, för att dels underlätta för företagen men även för mässornas egen
del. Huruvida kårerna samverkar i större grad med sektionerna skiljer sig åt ordentligt. De
flesta har autonoma sektioner medans några, Umeå och Luleå sätter bland annat priser och
regler åt sektionerna.
Alumnifrågor.
Alumnidiskussionerna gav flera tips till de kårer som inte jobbar aktivt med alumnifrågor.
Ägandet av alumnifrågor skiljer sig dock åt där TKL inte kan jobba med dessa då LTU själva
vill ha egen kontroll.
3-4 April - Kiruna.
Studentnytta vs. “dra in pengar”. Kvalitet vs. kvantitet.
En viktig fråga kring vad som bör prioriteras, höga intäkter eller hög kvalité i genomföra
event och mässor. Givetvis kan höga intäkter även gå hand i hand med hög kvalité men det
viktigaste är att greppa snöret i rätt ända. Flera av kårerna jobbar mer och mer med fokus
mot kvalitétsutveckling i sitt arbete. Man ser kvalitén på varumärket, utvecklingen på de
engagerade och upplevelsen för studenten som de viktigaste värdena. Ett arbete åt detta
håll ger större rätt till högre avgifter mot företagen vilket i slutändan gynnar resultatet. Att
skära ned på näringslivseventens upplevelse för att tjäna mer pengar vid enskilt tillfälle såg
de flesta som skadligt och kontraproduktivt.
Personlig utveckling för studenter.
Personlig utveckling för de engagerade är på flera kårer upp till varje ansvarig person. Det
ligger väldigt stort ansvar i respektive ansvarig, vid brister drabbar detta de engagerade. Det
finns ingen standardiserad metod. De får ganska oambitiösa informationstillfällen och för
oambitiösa studenter innebär bristfällig överlämning sämre chans till PU. För mer ambitiösa
innebär det goda chanser. Detta stämmer dock inte överens med samtliga kårer då bland
annat THS är väldigt duktiga på att jobba med dessa frågor under arbetet för ARMADA.
Efter genomgången av Armadas arbete blev flera av deltagarna inspirerade till att
vidareutveckla sitt eget arbete inom detta område på hemmakåren.

Utvecklingskonferenser (frivilliga)
16-17 Maj - Stockholm (Göteborg).
Istället för att förlägga mötet i Stockholm, som det först var planerat valde ARG att förlägga
detta i Göteborg. Utvecklingskonferensen ställdes dock in detta år då det blev alldeles för få
anmälda företagsrepresentanter.

ARGageddon
Frivilligt: 22 november ARMADA - Mässornas projektgrupper och Näringslivsgrupperna
träffades för utbyte av erfarenheter och kunskaper.
Frivilligt: 14 februari - LARM - Mässornas gruppmedlemmar träffades för utbyte av
erfarenheter och kunskaper.

Företagsträffar/Studiebesök
-

LKAB 3 april

Deltagare ARG HT16
Ordförande: Joel Henriksson Larsson
Vice Ordförande: Sara Persson
Ledamöter: Anders Jönsson, Ida Rehnström, Taymaz Tahmasebi Aria, Jonathan Johansson
Ekstrand, Adam Sköld, Caroline Isgård, Oscar Alsing, Andrea Pfeffer, Andrées Järrendahl,
Matilda Halldén, Vania Khairallah, Malin Riddarström och Isak Täby.

Deltagare ARG VT17
Ordförande: Joel Henriksson Larsson
Vice Ordförande: Sara Persson
Ledamöter: Anders Jönsson, Ida Rehnström, Taymaz Tahmasebi Aria, Jonathan Johansson
Ekstrand, Erik Englund, Andrea Sjöberg, Emma Stam, Axel Ingo, Andrea Pfeffer, Andrées
Järrendahl, Matilda Halldén, Vania Khairallah och Andreas Börjesson.

Verksamhetsberättelse INTORK HT16/VT17
Verksamhetsåret 2016-07-01 - 2017-06-30

Gruppmedlemmar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joel Strömblad (2016-06-30 - 2017-01-01), LinTek
Albin Karlén (2017-01-01 - 2017-06-30), LinTek
Niklas Ingemansson (2016-06-30 - 2017-06-01), TLTH
Caroline Svensson (2017-01-01 - 2017-06-30), TLTH
Stefan Fridlund (Helår), TLTH
Hampus Carlson (Helår), TKL
Lucas Wennerholm (Helår), UTN
Ariel Blomqvist Rova (Helår), THS
Emil Grundén (Helår), THS
Lina Ögren (Helår), NTK

Återkoppling till verksamhetsplanen
Träffarna
Träffarna har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen med mindre datum ändringar.
Gruppen har haft 4 stycken träffar under året i Umeå, Linköping, Stockholm, Lund.

Åtaganden och ansvarsfördelning
Lärosätesvärden för aktuell träff har burit det yttersta ansvaret för att träffen blir av. Ansvarar
för logistik och sociala aktiviteter. Lärosätesvärden är sekreterare för mötet vid sitt lärosäte.
Vid varje möte har flera ämnesansvariga utsetts. De personerna har skapat
diskussionsunderlag och material inför träffarna.

Kommunikationskanaler
Gruppen primära kommunikationskanal har varit gruppens Facebook-grupp samt mail. Även
Google Drive har varit en viktig kanal för att samla gruppens dokument.

INTORK:s aktivitetet under året
Gruppen har under året träffats på samtliga av de fyra planerade träffarna. På träffarna som
gruppen haft diskuterades de punkter som gruppen gemensamt planerat i början av
verksamhetsåret samt övriga punkter som kändes aktuella att prata om under träffarna. Efter
varje träff har det gjorts en grov sammanställning av vad som diskuterats som återfinns i den
gemensamma Google Driven.
Inom gruppen har gruppmedlemmarna under året funnits tillgängliga som stöd för varandra i
specifika frågor som rör respektive gruppmedlems arbete på dennes lärosäte.
Under våren bytte INFARK och TORK namn till det gemensamma namnet INTORK.

Reftec-överlämningen 2016

Vi började vårt år med en Reftec-överlämning i Stockholm. Vi skrev vår verksamhetsplan
och en vision av vad vi tyckte Reftec skulle vara bra för. Mest var det en chans att få ett
ansikte på alla, att mingla och lära känna de andra kårernas verksamhet.

Träff i Umeå September
Under denna träff diskuterade gruppen följande ämnen:
• Medlemsrekrytering
• Fullmäktigeval
Gruppen diskuterade olika former av medlemsrekrytering och delade erfarenheter och
metoder. Samt vilka olika informationskanaler som fungerar. Under diskussionen om
fullmäktigeval ägnades stor del av diskussionen till att förstå hur de olika kårerna arbetar
med fullmäktigeval och hur man ökar engagemanget bland kårernas studenter.
På denna träff närvarade: Lina, Hampus, Lucas, Ariel, Emil (Skypelänk), Niklas, Joel.

Träff i Linköping November
Under denna träff diskuterade gruppen följande ämnen:
• Branding
• Informationsspridning
• Informationskanaler/medier
Under denna träff diskuterades hur kårerna hanterar sina olika varumärken och
informationskanaler. Mycket tid spenderades med att analysera hur kårerna använder olika
informationskanaler för olika innehåll samt vilken typ av innehåll som i stor utsträckning ses
av medlemmarna.
På denna träff närvarade: Hampus, Lucas, Ariel, Niklas, Joel.

Träff i Stockholm Mars
Under denna träff diskuterade gruppen följande ämnen:
• Hemsida
• Kåren lokalt och centralt (Kåren - sektioner)
Under träffen diskuterades innehåll på hemsidor samt hur kårerna kan dra trafik till sina
hemsidor. Vilken typ av innehåll är relevant och vad tittar våra medlemmar på när de
besöker hemsidan. Diskussionen om centralt vs lokalt handlade om hur kårerna kan arbeta
för att minska klyftorna mellan sektioner och kåren centralt.
På denna träff närvarade: Hampus, Lucas, Ariel, Caroline, Albin

Träff i Lund Maj
Under denna träff diskuterade gruppen följande ämnen:
• Kåren - universitetet. Sammanflätade informationskanaler.
• Rekrytering till funktionärsposter.
• Profilprodukter.
• Vad gör en kommunikationsansvarig.
• Sammanfatta, avrunda, utvärdera, återkoppla.
Under träffen diskuterades det hur kårerna använder universitetens informationskanaler,
vilka fördelar och nackdelar finns det. Rekrytering av funktionärsposter handlar allmänt om
hur kårerna jobbar med att få personer att engagera sig i kåren. Diskussionen mynnade ut i
att kårerna borde jobba mer med riktad marknadsföring för att nå rätt personer för en viss
typ av uppdrag.

En lista på relevanta profilprodukter sammanställdes. En kortare diskussion om hur året har
gått avslutade den sista träffen.
På denna träff närvarade: Lucas, Ariel, Caroline, Albin, Stefan

Sammanfattning
Samarbetet har varit givande för alla de deltagande kårerna. Gruppmedlemmarna upplevde
det skönt att kunna diskutera gemensamma problem och lösningar. Gruppen tycker även det
är roligt att ha möjlighet att besöka de andra lärosätena och känna att kårsverige är
sammansvetsat. Närvaron var relativt OK, alla är nöjda med året.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
RUBIK 2016/2017
ÖVERGRIPANDE
Reftecs utbildnings- och internationaliseringskommité (RUBIK) är ett diskussionsforum för utbildnings- och
internationellt ansvariga inom Reftec-samarbetets kårer.
Verksamhetsberättelsen är menad att följa upp på årets verksamhet och verksamhetsplanering för att möjliggöra
förbättrad planering över årscyklerna. Verksamhetsberättelsen är ett verktyg i kommande års
verksamhetsplanering för RUBIK.

ÅRETS VERKSAMHET
RUBIK har under verksamhetsåret arrangerat fem träffar utöver de gemensamma Reftec-överlämningarna.

TRÄFFAR
Reftec-överlämning, 21-23 juni 2016, Uppsala
Träff 1: Kick-off och uppstart, 29-30 augusti 2016, Uppsala
Träff 2: Rättssäkerhet, i samband med UKÄ:s rättsäkerhetskonferens, 26-27 oktober 2016, Stockholm
Träff 3: Internationalisering, 7-8 december 2016, Göteborg
Träff 4: Doktorander, 15-16 februari 2017, Linköping
Träff 5: Pedagogik, 4-5 maj 2017, Lund
Reftec-överlämning: 20-22 juni 2017, Stockholm

TRÄFF 1
Första träffen var en kick-off då vi mest pratade om våra olika kår- och universitetsstrukturer. Under andra
dagen pratade vi om kårens ämbetsmän, engagerade och gemene studenter och hur vi får dem att bry sig och
engagera sig i utbildningsfrågor. Vi tog också upp lite aktuella nationella frågor i universitetsvärlden.

REFLEKTION TRÄFF 1
Vi hade behövt strukturera upp träffen bättre och planerat passen lite mer noggrant. Vi hade också behövt
prata lite mer om vad vi förväntar oss av varandra under träffen, att man är i tid och förberedd till exempel.

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

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

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

Telefon:
031 - 772 39 00
013 - 25 45 85
08 - 790 60 00
0920 - 690 07
046 – 540 89 20
018 - 57 25 20
090 - 786 92 90

e-mail:
ko@chs.chalmers.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
tkl-ko@studorg.luth.se
ko@tlth.se
ordf@utn.uu.se
ko@ntk.umu.se
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TRÄFF 2
Träffen koordinerades med UKÄs rättsäkerhetskonferens. Därför togs också programpunkter med koppling
till UKÄ och förvaltningsjuridik med. Vi pratade bland annat om rättshaverister och hur man hanterar dessa,
rättssäker och digital examination och disciplinärenden. I samband med UKÄ pratade vi också en del om det
nya kvalitetssäkringssystemet.

REFLEKTIONER TRÄFF 2
Det var bra att ha träffen I samband med en konferens, men kan vara bra att läsa in sig ordentligt på innehållet
i konferensen så det verkligen berör oss. Just denna konferens kanske riktade dig mer åt själva lärosätet än
studentkårerna. Vi insåg under denna träff att vi i framtiden behövde lägga mer tid på runda bordet.

TRÄFF 3
Träffen var uppdelad i två delar för att så många som möjligt hade saker att diskutera. Det var uppdelat i att en
del diskuterade internationalisering med fokus på utbildningsfrågor och en del diskuterade aktuella frågor för
SFS. Under träffen väcktes idén till KUBIK, ett underorgan till RUBIK för de studentkårerna som representerar
arkitektstudenter och behöver prata lite extra om det.

REFLEKTIONER TRÄFF 3
Det var bra att vi började med parallella pass, eftersom vi ofta är flera från varje lärosäte så har vi möjlighet att
göra det. Vi tyckte också att det var väldigt givande att samarbeta mer med nationella frågor med SFS och
arkitektstudenterna.

TRÄFF 4
Träffen handlade om doktorander och hur vi på kårerna arbetar med dessa. Vi pratade mycket om
doktorandernas roll i kåren och hur vi jobbar med att studiebevaka för dem specifikt. Vi pratade om samarbetet
och vikten av att ha ett doktorandombud och hur vi jobbar med att strukturera upp stödet för doktorander.

REFLEKTIONER TRÄFF 4
Doktorander är väldigt viktiga att prata om då de lätt glöms bort, det hade dock varit bra att ha med någon
annan från kåren som jobbar med med doktorandfrågor som kan diskutera det bättre än vad vi kan.

TRÄFF 5
Träffen beslutades att handla om pedagogik, där Teknologkåren vid LTH bjöd in LTH:s pedagogiska akademi
Genombrottet. Vi hade bland annat erfarenhetsutbyten gällande hur våra olika lärosäten jobbar med pedagogik
och pedagogisk meritering. Vi diskuterade också vad kårens roll är i högskolans arbete med pedagogik och vad
vi kan göra för att hjälpa och uppmuntra den verksamheten. Vi diskuterade också möjligheten att
RUBIK/Reftec skulle kunna dela ut ett pedagogiskt pris tillsammans.

REFLEKTIONER TRÄFF 5
_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

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

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

Telefon:
031 - 772 39 00
013 - 25 45 85
08 - 790 60 00
0920 - 690 07
046 – 540 89 20
018 - 57 25 20
090 - 786 92 90

e-mail:
ko@chs.chalmers.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
tkl-ko@studorg.luth.se
ko@tlth.se
ordf@utn.uu.se
ko@ntk.umu.se
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Det hade varit bättre att ha pedagogik-träffen tidigare under verksamhetsåret då det hade gett mer för oss.
Annars var träffen väldigt givande, RUBIK skulle tillsammans kunna jobba tillsammans mer med pedagogik
och påverka nationellt i framtiden.

UTVÄRDERING AV ÅRET
Samarbetet är väldigt givande förutsatt att folk är förberedda på träffarna och att lärosätena prioriterar
samarbetet. Parallell pass var väldigt bra och möjliggör att flera kanske kan komma, då kan man också ha färre
träffar som blir mer effektiva istället. Bättre kommunikation och framförhållning på träffarnas schema hade
varit bra. Det var givande att ha möten i samband med en konferens. Vi har varit bra på att ta vara på tiden
under träffarna och även pratat mycket jobb utanför mötestid.

PRISER
RUBIK nominerade Ingenjörer utan gränser till Reftecs stora pris, priset tilldelades Pepp!.

LEDAMÖTER
1.

Pontus Savolainen, CHS

9.

Jacob Adamowicz, TLTH

2.

Navid Haddad, CHS

10. Jonatan Nygren, LinTek

3.

Tomas Romsson, THS

11. Mona Mrad, LinTek

4.

Tobias Bolin, THS

12. Jakob Steneteg, LinTek (klev på i januari)

5.

Veine Haglund, THS (klev av i januari)

13. Petra Holmbom, NTK

6.

Simon Edström, THS (klev på i januari)

14. Matilda Trodin, UTN

7.

Anders Lundqvist Persson, TLTH

8.

Tim Djärf, TLTH

15. Adrian Wennström, UTN (klev av i
januari)
16. Ebba Fogelström, UTN (klev på i januari)
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Resultatrapport

822002-1664

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 16-07-01 - 17-06-30

Senaste vernr:

1(1)
17-12-07
10:24
4

Perioden

Ackumulerat

-43 750,00
-43 750,00

-43 750,00
-43 750,00

-43 750,00

-43 750,00

-1 200,00
-1 200,00

-1 200,00
-1 200,00

Rörelseresultat

-44 950,00

-44 950,00

Resultat efter finansiella poster

-44 950,00

-44 950,00

Beräknat resultat

-44 950,00

-44 950,00

44 950,00

44 950,00

Direkta kostnader
4072
S:a Direkta kostnader

Enkätundersökning

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

8999

Redovisat resultat
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Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 16-07-01 - 17-06-30

Senaste vernr:

1(1)
17-12-07
10:23
4

Ing balans

Period

Utg balans

22 996,87
21 149,91
57 631,61
101 778,39

0,00
0,00
0,00
0,00

22 996,87
21 149,91
57 631,61
101 778,39

101 778,39

0,00

101 778,39

1 271,42
1 271,42

-1 200,00
-1 200,00

71,42
71,42

1 271,42

-1 200,00

71,42

103 049,81

-1 200,00

101 849,81

-103 548,62
498,81
-103 049,81

498,81
44 451,19
44 950,00

-103 049,81
44 950,00
-58 099,81

0,00
0,00

-43 750,00
-43 750,00

-43 750,00
-43 750,00

-103 049,81

1 200,00

-101 849,81

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1332
SEB Aktiesparfond
1333
SEB Europafond
1335
SEB Korträntefond SEK-Lux
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1930
SE-banken
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2091
Balanserad vinst/förlust
2099
Redovisat resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

