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Sincerely

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

Lund, 20 February 2018
Tim Djärf, Chair of the board

S10 17/17

§3

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

§4

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

§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 8th of March.

§8

No protocol have been finished as of now.

§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
§13

This motion will be sent out later. Hopefully tomorrow morning the 20/2.

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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STYRELSEHANDLING
Val av studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2018-02-19
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 Karl Fredrik Erliksson till ordinarie studentrepresentant i
institutionsstyrelsen för reglerteknik för återstoden av innevarande kalenderår.

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN
Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående styrelseöverlämning
Kårhuset Lund, 2018-02-18
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot

Motion angående styrelseöverlämning
Bakgrund
På FM1 beslutade Fullmäktige om att val FM kommer vara den 25 mars (om 5 veckor i
skrivande stund). Under det mötet kommer våra efterträdare väljas och för att ge dem en så
bra överlämning som möjligt bör vi börja planera den nu.
Jag föreslår att följande moment ska ingå i överlämning:
• skriftligt testamente och
• överlämningsdag/kväll.
För att detta ska ske bör vi fixa följande saker:
• skriva testamentet,
• planera överlämningspass (passens innehåll, schema och tillhörande läsanvisningar),
• ta fram förslag till datum för överlämning så att vi direkt vid val FM kan fråga våra
efterträdare när de kan och
• skriva ett välkomstbrev som överräcks till våra efterträdare när de väljs (mycket
trevligare än att man får ett mail någon vecka senare) innehållandes info om när
olika saker sker samt praktisk info kring att delta på våra möten och i VP-arbetet,
logga in på kårens datorer etc.

English summary
The date for val FM is set to the 25th of march. The board should therefore start to plan
their hand-over to the next board. The hand-over should contain a written testament and a
“hand-over evening/day”. To achieve this, we should write our testament, plan the “handover evening/day”, prepare suggestions of dates for the hand-over and write a welcomeletter to give at val FM with practical info regarding the hand-over.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
att

Kårstyrelsen börjar planera sin överlämning utifrån det som står i bakgrunden
och
Kårstyrelsen utser en eller flera huvudansvariga för planeringen.

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Kårstyrelseledamot 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion Livsmedelsutbildning för
sektionerna och kårens funktionärer
Kårhuset Lund, 2018-02-02
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion - Livsmedelsutbildning för
sektionerna och kårens funktionärer
1.
Sammanfattning
Kåren har förr anordnat en allmän livsmedelsutbildning för dess och sektionernas
funktionärer. Detta har inte gjorts de senaste åren men under hösten väcktes frågan och
intresset både på på kåren centralt och i sexkollegiet/cafekollegiet. Utbildningen är tänkt att
innehålla hur man hanterar och förvarar livsmedel samt hur man genomför egenkontroller.
Vi tror att detta skulle hjälpa våra och sektionernas funktionärer att hantera mat och därmed
minska risken för matförgiftningar och liknande.
The union have during previous years held a general food safety education for its and the
guilds volunteers. This has not been done in recent years, but during the autumn the
question and interest were raised both in the central and the College of Festivities/College of
Cafés. The education is intended to include how to manage and store food as well as how to
conduct self-control. We believe that this would help our and the guilds to handle food and
thus reduce the risk of food poisoning and other things like that.
2.
Förslag
att avsätta 2500kr för kostnaden instruktören från Kårstyrelsen disponibelt.
to set aside 2500kr to cover the cost of the instructor from Kårstyrelsen disponibelt
att avsätta 5000kr (40kr/person) för mat till utbildningen Kårstyrelsen disponibelt.
to set aside 5000kr (40kr/person) to cover the cost of food during the education session
from Kårstyrelsen disponibelt

I matens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

Generalsekreterare 17/18
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Nollningspolicy
Kårhuset Lund, 2018-02-19
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Motion angående LTHs och TLTHs
mottagning och nollning
Bakgrund
Under hösten arbetade en arbetsgrupp med representanter från TLTH och LTH fram en ny
version av Nollningspolicyn. Denna gick upp till FM 10, där alla ändringar (i rött) gick
igenom dock valde fullmäktige att göra två tilläggsyrkande.
1. ett avsnitt skulle införas gällande hur en uppdatering av policyn skall gå till.
2. att inte ändra sluttiden för event under läsvecka till 00:00.
Efter möte med arbetsgruppen har vi landat i en ny skrivelse gällande detta.
För punkt 1 har följande avsnitt lagts in:
Förslag till policy tas fram av en arbetsgrupp som initieras av biträdande kanslichef i samråd
med Teknologkåren, där representanter från LTH och Teknologkåren är representerade.
Förslaget beslutas av LTHs presidium och Teknologkårens fullmäktige. Förslaget ska innan
detta vara förankrat med Teknologkårens alla sektioner samt LTHs ledning. Slutligen skrivs
policyn under av LTHs rektor och Teknologkårens ordförande. Om policyn uppdateras skall
arbetet vara färdigt innan årsskiftet.
För punkt 2 har följande beslutats
-

ingen sluttid kommer att finnas i policyn
det läggs in en mening att det är arrangörernas ansvar att se till att nollningen inte tar
över studierna.

Bifogat finns två dokument.
Dokument ett: Policy 1.0 är dokumentet som var uppe på FM10, allt rött är ändringar och
det som är genomstruket tas bort.
Dokument två: Policy 2.0 är det senaste dokumentet, det som är markerat i rött är
ändringarna som är gjorda efter FM10. Det som är genomstruket i rött kommer att tas bort.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Nollningspolicy
Kårhuset Lund, 2018-02-19
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Förslag
Jag yrkar därför på
att
Fullmäktige godkänner den uppdaterade policyn on LTHs och TLTHs mottagning
och nollning.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Kårhuset Lund, 2017-12-06
Fullmäktige samt LTH

Denna policy är överenskommen gemensamt mellan LTH och Teknologkåren.

Denna policy sätter upp gemensamma mål för LTH och Tekonologkåren gällande
mottagning och nollning.

Syftet med denna policy är att beskriva samarbetet mellan LTH och Teknologkåren i
samband med mottagning på LTH och nollning såväl centralt på Teknologkåren som på dess
sektioner.

Policy omfattar Teknologkårens centralorganisation, Teknologkårens intresseföreningar samt
Teknologkårens lokala organisation på dess sektioner.

Utkast färdigställt av: Sara Gunnarsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM1/2015 samt LTH: Dnr STYR 2015/393
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)



FM10/2017 (Patrik Gustafsson)
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Kårhuset Lund, 2017-12-06
Fullmäktige samt LTH

LTH antar runt 19002000 studenter varje hösttermin fördelat på högskolenybörjare,
inresande utbytesstudenter och studenter på LTHs mastersprogram med internationell
rekrytering. Till vårterminen sker antagning av runt 150 st inkommande utbytesstudenter och
studenter på LTHs masterprogram med internationell rekrytering.
Lunds Tekniska Högskola (LTH) anordnar varje höst välkomstaktiviteter för nya studenter
som börjar vid högskolan. Dessa benämns akademisk mottagning.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) anordnar varje höst
välkomstaktiviteter för nya studenter som börjar vid högskolan. Dessa benämns nollning.
Även under våren arrangeras nollning, då speciellt riktat till inresandeinkommande
internationella studenter.
Den akademiska mottagningen och nollningen är till för de nyantagna studenterna och
genomförs i gott samarbete mellan LTH och TLTH. Ett gott samarbete präglas av en öppen
dialog, ömsesidig respekt och god förståelse för de olika parternas perspektiv. Aktiviteter
som genomförs i samband med akademisk mottagning och nollning ska samordnas mellan
Studie- och Karriärvägledning, Internationella avdelningen, LTHs
likabehandlingssamordnade och Teknologkåren med dess sektioner.
Syftet med policyn är att fastställa ramarna för LTHs akademiska mottagning och TLTHs
nollning. Utöver detta ska dokumentet verka som en informationskälla gällande Lunds
universitets, LTHs och TLTHs värderingar i samband med akademisk mottagning och
nollning. Policyn ska efterlevas av samtliga arrangörer och de som väljer att närvara under
akademisk mottagning/nollning.
Mottagningen och nollningen ska årligen utvärderas av LTH och TLTH gemensamt. I
samband med detta ska policyn ses över och vid behov uppdateras.

Policyn ska tillämpas i samarbete mellan LTH och TLTH i samband med akademisk
mottagning på LTH och nollning såväl centralt på TLTH som på sektionerna.

Alla studenter ska känna sig välkomna till LTH och dess campus. Alla studenter ska också ges goda
förutsättningar till studier och studentliv.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Kårhuset Lund, 2017-12-06
Fullmäktige samt LTH

I enlighet med visionen är följande mål viktiga:





Den akademiska mottagningen och nollningen ska uppmuntra en positiv attityd till
studier och ge studenterna de bästa förutsättningarna för att klara sina studier.
Mångfald, likabehandling och jämställdhet ska prägla den akademiska mottagningen
och nollningen för nyantagna studenter. Det ska råda nolltolerans vad gäller
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.
Den akademiska mottagningen och nollningen ska främja sociala relationer och
samarbeten mellan studenter, även mellan olika program, sektioner och årskurser.

Den akademiska mottagningen och nollningen ska utformas för att de nyantagna studenterna
ska känna sig trygga och välkomna. Akademiska mottagningen och nollningen ska vara
inkluderande och alla ska kunna känna att de vill vara delaktiga. Hänsyn ska tas till
studenternas olika kulturella och religiösa bakgrunder.
I enlighet med detta gäller att:








Vara delaktig i nollningen och alla dess delmoment ska vara helt frivilligt.
Ingen på LTH ska utföra handlingar som riskerar att den nyantagna känner sig
utnyttjad eller obekväm.
En person som uppträder hotfullt, våldsamt eller på annat vis motverkar
mottagningens och nollningens vision och mål ska inte få vara en del av den
akademiska mottagningen och nollningen.
Aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte störa allmänheten. Efter att en
aktivitet har ägt rum är det viktigt att platsen återställs till sitt ursprungliga skick.
Närvarande under nollningsaktiviteter ska respektera
nollegeneralen/phøsen/fösen/staben/øverstar/eventansvarig och deras direktiv.
Ingen på LTH ska utnyttja sin maktposition mot den nyantagna på något sätt.

Hälsningsanförande och upprop ska ske på måndagen i vecka 0 i Lund och på onsdagen i
vecka 0 i Helsingsborg. I görligaste mån sker det på samma tid och plats för samtliga
studenter på respektive campus samma dag, datum följer LTHs beslut om läsårsindelning.
Under den akademiska mottagningsveckan ska utbildningsprogrammet introduceras av
respektive programledning och lärare.
Hälsningsanförande ska ske på torsdag vecka -1 i Lund för studenter på masterprogram med
internationell rekrytering samt inkommande utbytesstudenter. Masterprogrammen
introduceras av respektive programledare.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Kårhuset Lund, 2017-12-06
Fullmäktige samt LTH

På våren sker motsvarande arrangemang i vecka 0 för inkommande utbytesstudenter och
masterprogram.
Den akademiska mottagningen ska innehålla aktiviteter som utgår från Vincent Tintos teorier
om vikten av att känna sig välkommen samt stödja studenterna i deras ambition att klara sina
studier.
Den ska också:








ge kännedom om regelverk som rör studenternas utbildning med examensmål
ge träning i studiestrategier och studieteknik
ge ytterligare redskap för studieframgång, t.ex. gruppdynamik och stresshantering
ge förslag på möjliga karriärvägar och karriärtänk via alumnpresentationer och
gruppcoachning
förmedla LTH:s värdegrund och genom goda exempel visa vad som förväntas av en
student vid LTH
ge kännedom om vägledning och stöd inom LU
ge kännedom om möjligheten att studera utomlands under sin tid på LTH

Arrangörer av fester och andra arrangemang under nollningen ska vara väl insatta i de
dokument som är listade sist i policyn, och informera berörda om dessa.
Aktiva i nollningen, såväl arrangörer som deltagare, ska ha tid att hinna studera och ligga i fas
med studierna under nollningen. Med detta som bakgrund, samt mottagningens och
nollningens mål att främja studierna, ska schemalagda nollningsaktiviteter vara begränsade till
antalet under vardagar och dag innan skoldag.
Vidare ska nollningen:









starta tidigast efter ett programs genomförda upprop, det är inte förrän då en
student är antagen till LTH.
Vara begränsade till antalet av schemalagda nollningsaktiviteter under dag innan
skoldag
innehålla ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla studenter oavsett bakgrund.
visa upp studentlivet vid LTH och på dess campus samt uppmuntra till engagemang
i detta.
uppmuntra till en sund alkoholkultur.
Hänsyn ska tas till studenternas olika kulturella och relgiösa bakgrunder vid all
planering.
under första dagen läsvecka 0 vara helt fri från alkohol såväl dag- som kvällstid.
under läsvecka 0 inte innehålla mer än ett evenemang där alkohol serveras. Om ett
sådant evenemang anordnas ska det äga rum under kvällstid. Evenemanget ska heller
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Kårhuset Lund, 2017-12-06
Fullmäktige samt LTH



inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till efterfest. Alla evenemang som anordnas
under läsvecka 0 ska avslutas innan kl.02.00 kl. 00.00. Läsvecka 0 avslutas i detta
avseende fredag kl.17.
inte genomföra internat förrän läsvecka 0 är slut.

Nollningens alla evenemang ska ha som syfte att bidra till en god gemenskap samt goda
möjligheter att knyta nya vänskapsband. Alkohol ska aldrig stå i fokus för något evenemang.

Phaddrar och övriga äldre studenter kan ha en maktposition gentemot de nya studenterna.
Därför skriver inblandade i nollningen på ett avtal. Syftet med avtalet är att informera
funktionären om dennes åligganden. I enlighet med målen för TLTHs alkoholpolicy ska
funktionärer under nollningen sträva efter en sund alkoholkultur även utanför de
schemalagda aktiviteterna.

Lund, 2017-12-xx

Viktor Öwall
Rektor LTH

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Patrik Gustafsson
Kårordförande TLTH
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Kårhuset Lund, 2017-12-06
Fullmäktige samt LTH

Nedan är Lunds universitets, LTHs och Teknologkårens dokument av största relevans för
policyn listade. Dessa dokument är viktiga att känna till och vara påläst om i samband med
mottagningen och nollningen.
Lunds Universitet: Rättigheter och skyldigheter som student http://www.lu.se/studera/livetsom-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
Lunds Universitet: Festverksamhet i universitetets lokaler (Dnr I C 2907/1999)
http://www5.lu.se/upload/regelverket/lokaler/festverksamhet_990527.pdf
Lunds Universitet: Alkohol och andra droger – gemensamma riktlinjer och rutinbeskrivning
vid Lunds Universitet (Dnr PE 2012/726)
http://www5.lu.se/upload/regelverket/arbetsmiljo/Alkohol_och_andra_droger_Gemensa
mma_riktlinjer_och_rutinbeskrivning_vid_Lunds_universitet.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/alkohol-ochandra-droger-gemensamma-riktlinjer-och-rutinbeskrivning-vid-lunds-universitet.pdf
Lunds Tekniska Högskola: Lika villkor för studenter http://www.student.lth.se/stoed-istudierna/lika-villkor-foer-studenter
Lunds Tekniska Högskola: Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling för studenter på LTH
http://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/jamstalldhet/Diskriminering2013_3.pdf
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: Beakta särskilt policys om alkohol och droger,
likabehandling och sociala aktiviteter
https://tlth.se/documents
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: TLTHs Alkoholpolicy
http://www.tlth.se/files/styrdokument/policys/alkohol.pdf
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: Jämlikhetspolicy
https://www.tlth.se/files/uploads/jamlikhet.pdf
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: Policy för sociala aktiviteter
https://www.tlth.se/files/uploads/Policy%20f%C3%B6r%20sociala%20aktiviteter.pdf

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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POLICY

Policy för LTHs och TLTHs mottagning
och nollning
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

Policy för LTHs och TLTHs mottagning och
nollning
1.

Formalia

Denna policy är överenskommen gemensamt mellan LTH och Teknologkåren.

1.1.

Sammanfattning

Denna policy sätter upp gemensamma mål för LTH och Tekonologkåren gällande
mottagning och nollning.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att beskriva samarbetet mellan LTH och Teknologkåren i
samband med mottagning på LTH och nollning såväl centralt på Teknologkåren som på dess
sektioner.

1.3.

Omfattning

Policy omfattar Teknologkårens centralorganisation, Teknologkårens intresseföreningar samt
Teknologkårens lokala organisation på dess sektioner.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Sara Gunnarsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM1/2015 samt LTH: Dnr STYR 2015/393
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):
●
●

FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)
FM2/2018 (Patrik Gustafsson)
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POLICY

Policy för LTHs och TLTHs mottagning
och nollning
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

LTHs och TLTHs gemensamma policy för
mottagning och nollning
Bakgrund
LTH antar runt 2000 studenter varje hösttermin fördelat på högskolenybörjare, inresande
utbytesstudenter och studenter på LTHs mastersprogram med internationell rekrytering. Till
vårterminen sker antagning av runt 150 st inkommande utbytesstudenter och studenter på
LTHs masterprogram med internationell rekrytering.
Lunds Tekniska Högskola (LTH) anordnar varje höst välkomstaktiviteter för nya studenter
som börjar vid högskolan. Dessa benämns akademisk mottagning.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) anordnar varje höst
välkomstaktiviteter för nya studenter som börjar vid högskolan. Dessa benämns nollning.
Även under våren arrangeras nollning, då speciellt riktat till inkommande internationella
studenter.
Den akademiska mottagningen och nollningen är till för de nyantagna studenterna och
genomförs i gott samarbete mellan LTH och TLTH. Ett gott samarbete präglas av en öppen
dialog, ömsesidig respekt och god förståelse för de olika parternas perspektiv. Aktiviteter
som genomförs i samband med akademisk mottagning och nollning ska samordnas mellan
Studie- och Karriärvägledning, Internationella avdelningen, LTHs
likabehandlingssamordnade och Teknologkåren med dess sektioner.
Syftet med policyn är att fastställa ramarna för LTHs akademiska mottagning och TLTHs
nollning. Utöver detta ska dokumentet verka som en informationskälla gällande Lunds
universitets, LTHs och TLTHs värderingar i samband med akademisk mottagning och
nollning. Policyn ska efterlevas av samtliga arrangörer och de som väljer att närvara under
akademisk mottagning/nollning.
Mottagningen och nollningen ska årligen utvärderas av LTH och TLTH gemensamt. I
samband med detta ska policyn ses över och vid behov uppdateras.
Förslag till ändringar av policyn tas fram av en arbetsgrupp som initieras av biträdande
kanslichef i samråd med Teknologkåren, där representanter från LTH och Teknologkåren är
representerade.
Förslaget beslutas av LTHs presidium och Teknologkårens fullmäktige. Förslaget ska innan
detta vara förankrat med Teknologkårens alla sektioner samt LTHs ledning. Slutligen skrivs
policyn under av LTHs rektor och Teknologkårens ordförande. Om policyn uppdateras skall
arbetat vara färdigt innan årsskiftet.
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Användning av policy
Policyn ska tillämpas i samarbete mellan LTH och TLTH i samband med akademisk
mottagning på LTH och nollning såväl centralt på TLTH som på sektionerna.

Vision med mottagning och nollning
Alla studenter ska känna sig välkomna till LTH och dess campus. Alla studenter ska också ges goda
förutsättningar till studier och studentliv.

Mål med mottagning och nollning
I enlighet med visionen är följande mål viktiga:
●
●

●

Den akademiska mottagningen och nollningen ska uppmuntra en positiv attityd till
studier och ge studenterna de bästa förutsättningarna för att klara sina studier.
Mångfald, likabehandling och jämställdhet ska prägla den akademiska mottagningen
och nollningen för nyantagna studenter. Det ska råda nolltolerans vad gäller
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.
Den akademiska mottagningen och nollningen ska främja sociala relationer och
samarbeten mellan studenter, även mellan olika program, sektioner och årskurser.

Allmänt
Den akademiska mottagningen och nollningen ska utformas för att de nyantagna studenterna
ska känna sig trygga och välkomna. Akademiska mottagningen och nollningen ska vara
inkluderande och alla ska kunna känna att de vill vara delaktiga. Hänsyn ska tas till
studenternas olika kulturella och religiösa bakgrunder.
I enlighet med detta gäller att:
●
●
●

●
●

Vara delaktig i nollningen och alla dess delmoment ska vara helt frivilligt.
Ingen på LTH ska utföra handlingar som riskerar att den nyantagna känner sig
utnyttjad eller obekväm.
En person som uppträder hotfullt, våldsamt eller på annat vis motverkar
mottagningens och nollningens vision och mål ska inte få vara en del av den
akademiska mottagningen och nollningen.
Aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte störa allmänheten. Efter att en
aktivitet har ägt rum är det viktigt att platsen återställs till sitt ursprungliga skick.
Närvarande under nollningsaktiviteter ska respektera
nollegeneralen/phøsen/fösen/staben/øverstar/eventansvarig och deras direktiv.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(6)

POLICY

Policy för LTHs och TLTHs mottagning
och nollning
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

●

Ingen på LTH ska utnyttja sin maktposition mot den nyantagna på något sätt.

LTHs akademiska mottagning
Hälsningsanförande och upprop ska ske på samma dag, datum följer LTHs beslut om
läsårsindelning.
Under den akademiska mottagningsveckan ska utbildningsprogrammet introduceras av
respektive programledning och lärare.
Hälsningsanförande ska ske på torsdag vecka -1 i Lund för studenter på masterprogram med
internationell rekrytering samt inkommande utbytesstudenter. Masterprogrammen
introduceras av respektive programledare.
På våren sker motsvarande arrangemang i vecka 0 för inkommande utbytesstudenter och
masterprogram.
Den ska också:
●
●
●
●
●
●
●

ge kännedom om regelverk som rör studenternas utbildning med examensmål
ge träning i studiestrategier och studieteknik
ge ytterligare redskap för studieframgång, t.ex. gruppdynamik och stresshantering
ge förslag på möjliga karriärvägar och karriärtänk via alumnpresentationer och
gruppcoachning
förmedla LTH:s värdegrund och genom goda exempel visa vad som förväntas av en
student vid LTH
ge kännedom om vägledning och stöd inom LU
ge kännedom om möjligheten att studera utomlands under sin tid på LTH

TLTHs nollning
Arrangörer av fester och andra arrangemang under nollningen ska vara väl insatta i de
dokument som är listade sist i policyn, och informera berörda om dessa. Aktiva i nollningen,
såväl arrangörer som deltagare, ska ha tid att hinna studera och ligga i fas med studierna
under nollningen. nollningen. Det är arrangörernas ansvar att se till att detta är möjligt.
Vidare ska nollningen:
●
●
●

starta tidigast efter ett programs genomförda upprop, det är inte förrän då en
student är antagen till LTH.
Vara begränsade till antalet av schemalagda nollningsaktiviteter under dag innan
skoldag
innehålla ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla studenter oavsett bakgrund.
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●
●
●
●
●

●
●

visa upp studentlivet vid LTH och på dess campus samt uppmuntra till engagemang
i detta.
uppmuntra till en sund alkoholkultur.
Hänsyn ska tas till studenternas olika kulturella och relgiösa bakgrunder vid all
planering.
under första dagen läsvecka 0 vara helt fri från alkohol såväl dag- som kvällstid.
under läsvecka 0 inte innehålla mer än ett evenemang där alkohol serveras. Om ett
sådant evenemang anordnas ska det äga rum under kvällstid. Evenemanget ska heller
inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till efterfest. Alla evenemang som anordnas
under läsvecka 0 ska avslutas innan kl. 02.00. Läsvecka 0 avslutas i detta avseende
fredag kl.17.
Läsvecka 0 avslutas i detta avseende fredag kl.17.
Inte genomföra internat förrän läsvecka 0 är slut.

Nollningens alla evenemang ska ha som syfte att bidra till en god gemenskap samt goda
möjligheter att knyta nya vänskapsband. Alkohol ska aldrig stå i fokus för något evenemang.

Nollningsfunktionärers relation gentemot nyantagna
studenter
Phaddrar och övriga äldre studenter kan ha en maktposition gentemot de nya studenterna.
Därför skriver inblandade i nollningen på ett avtal. Syftet med avtalet är att informera
funktionären om dennes åligganden. I enlighet med målen för TLTHs alkoholpolicy ska
funktionärer under nollningen sträva efter en sund alkoholkultur även utanför de
schemalagda aktiviteterna.

Lund, 2017-12-xx

Viktor Öwall
Rektor LTH

Patrik Gustafsson
Kårordförande TLTH
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Bilagor
Nedan är Lunds universitets, LTHs och Teknologkårens dokument av största relevans för
policyn listade. Dessa dokument är viktiga att känna till och vara påläst om i samband med
mottagningen och nollningen.
Lunds Universitet: Rättigheter och skyldigheter som student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
Lunds Universitet: Festverksamhet i universitetets lokaler (Dnr I C 2907/1999)
Lunds Universitet: Alkohol och andra droger – gemensamma riktlinjer och rutinbeskrivning
vid Lunds Universitet (Dnr PE 2012/726)
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/alkohol-och-andra
-droger-gemensamma-riktlinjer-och-rutinbeskrivning-vid-lunds-universitet.pdf
Lunds Tekniska Högskola: Lika villkor för studenter
http://www.student.lth.se/stoed-i-studierna/lika-villkor-foer-studenter
Lunds Tekniska Högskola: Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling för studenter på LTH
http://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/jamstalldhet/Diskriminering2013_3.pdf
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: Beakta särskilt policys om alkohol och droger,
likabehandling och sociala aktiviteter
https://tlth.se/documents
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Remiss Policy ändring inför GDPR
Kårhuset Lund, 2018-02-02
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Remiss - Policy ändring inför GDPR
1.
Sammanfattning
För att kåren ska kunna anpassa sig till det nya EU-direktivet GDPR som ska ersätta PUL
(personuppgiftslagen) föreslår arbetsgruppen för GDPR att Policy för användande av
medlemmars adresser ersätts av en mer heltäckande Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter. Kårstyrelsen får till detta mötet KS10 en första remiss på
policy ändringen då det är styrelsen som blir ansvariga i för att GDPR följs. När Kårstyrelsen
lämnat sitt remissvar kommer arbetsgruppen se över policy förslaget och sen skicka den på
remiss igen till Kårstyrelse, fullmäktige och sektionerna.
Arbetsgruppen för GDPR önskar att ett skriftlig remissvar från Kårstyrelsen är
Generalsekreteraren tillhanda senast den 28/2

I GDPR’s tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

Generalsekreterare 17/18
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Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, xxxx-xx-xx
Fullmäktige

Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkåren hanterar och använder medlemmars uppgifter
Teknologkårens medlemsregister. Policy beskriver också när det kan vara aktuellt att sälja
adresser/e-postadresser ur Teknologkårens medlemsregister för utskick till dess medlemmar.
Policyn beskriver även hur dessa utskick ska göras och vem som beslutar om utskick ska
tillåtas.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa hur Teknologkåren ska hantera medlemmars
personuppgifter och i vilka syften Teknologkåren får använda dem.
Policyn ska säkerställa att Teknologkåren endast säljer adresser/e-postadresser när det kan
innebära mernytta för organisationen och den enskilda medlemmen. Samtidigt är syftet att
säkerställa att Teknologkårens informationskanaler gentemot sina medlemmar inte urholkas.

1.3.
Omfattning
Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess sektioner.
1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: GDPR - arbetsgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Här skriver man sitt namn om man omarbetar en policy
Fastställd omarbetning enligt beslut: Och här skriver man när den nya versionen börjat gälla.

2.

Medlemsregistret

2.1.

Insamling av personuppgifter

Teknologkåren samlar in personuppgifter till medlemsregistert i samband med att studenter
blir medlemar i kåren samt via listor från ladokenheten. Uppgifterna som teknologkåren
samlar in vid medlemskapet är Namn, Efternamn, Personnummer, Adress, E-postadress,
Telefonnummer (frivillig) och Intresse om engagemang/informationutskick (frivillig). Från
ladok får Teknologkåren Namn, Efternamn, Personnummer, Adress, Student e-postadress,
StilID och registering’s information på studier.
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2.2.

Lagring av personuppgifter

Teknologkåren lagrar inga personuppgifter från medlemsregistret själva med undantag från
e-postadresser, personuppgifterna lagras hos Montania som tillhandahåller medlemssystemet
och Mecenat som tillhandahåller medlemskortet. E-postadresser lagras i våra mejlaliassystem.
Teknologkåren lagrar medlemmar uppgifter under hela deras studietid. När en medlem inte
varit registrerad i Ladok som LTH student på 1,5år ska kåren anonymisera all icke
nödvändiga personuppgifter från medlemsregistret. Nödvändig information anses vara
Namn, Personnummer, Studiehistorik och mejladress. Denna information behövs för att
kunna verifiera och ge ut ringintyg samt informera om alumnverksamhet.
Medlemmen ska innan anonymiserings processens start bli informerad via mejl om vad som
kommer hända och ha möjligheten att bli borttagen från medlemsregistret om den så önskar.
Om medlemmen önskar kan all yttligare information sparas.

2.3.

Hantering av personuppgifter

Teknologkårens medlemsregister hanteras av Generalsekreteraren och Kanslisten. Vid behov
kan andra förtroendevalda poster ges tillgång till medlemssystemet ställföreträdande syfte
eller som extra bemanning. Vid dessa tillfällen ska Teknologkåren dokumentera vem som
haft tillgång till systemet, i vilket syfte och under vilken tidsperiod.
Personuppgifter från medlemssystemet kan endast begäras ut av personen i fråga under
förutsättningen att den kan identifiera sig med godkänd id handling. I övrigt kan endast
personuppgifter lämnas ut till andra parter på skriftligt beslut från kårstyrelsen eller
fullmäktige. Teknologkåren är skyldig att informera personen/personerna ifråga innan
personuppgifterna lämnas ut.
Dock finns det undantag till stycket ovan. Teknologkåren äger rätt att dela namn och
personnummer till Lunds Universitet och Sektionerna för att de ska kunna verifiera
medlemskap i Teknologkåren och Sektionerna.

3.

Användning av medlemmarnas adresser

Teknologkåren kan sälja adresser ur Teknologkårens medlemsregister till utskick som anses
vara intressanta för medlemmarna. Teknologkåren tjänar pengar på detta, men det ska inte
missbrukas på så sätt att vilka utskick som helst tillåts. Teknologkåren ska inte sälja adresser
till medlemmar som tagit examen. Utskicken ska erbjuda medlemmarna något speciellt, till
exempel information från blivande arbetsgivare eller eventuellt riktade studentrabatter. Om
det är tveksamt vad utskicket innehåller ska ett prov begäras innan adresserna skickas till
företagen. Generalsekreteraren avgör om utskick med rabatter ska tillåtas eller inte.
Medlemmarna ska ha möjlighet att anmäla att de inte vill ha dessa utskick och adressen ska
då inte lämnas ut. På utskicken ska det framgå att adressen är tagen ur Teknologkårens
register och vilket datum detta har skett, så att alla har möjlighet att ta ställning till om de vill
ha utskicken eller inte.
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Om utskicken sker i elektronisk form, till exempel. i form av e-postutskick, ska avsändaren
vara Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och det ska tydligt finnas angivet vart en
vänder sig för att slippa framtida utskick. Det ska även vara Teknologkåren som sköter
utskicket. Inga elektroniska adresser ska överlämnas till tredje part. Kravet för att få delta i
elektroniska utskick ska hållas högre än kravet för utskick med post. Generalsekreteraren
avgör om utskick ska få ske eller inte.

4.

Övrig användande och hantering

4.1 Övriga permanenta och tillfälliga register
Teknologkåren och sektionerna kan inför evenemang eller andra fall behöva samla in och
förvara uppgifter internt. I dessa fall ska det finnas en klar struktur för hur uppgifterna
samlas in samt vem eller vilka som får tillgång till dessa. För att man ska få samla in
uppgifter á teknologkårens och sektionernas vägar ska personen i fråga tydligt godkänna
att hens uppgifter får användas till det syfte som insamlaren har tänkt samt att de får
sparas under tiden som har tänkts.
Uppgifter som samlats in för evenemang ska tas bort ur systemet direkt efter att deras
syfte har uppnåtts.
Alla övriga och tillfälliga register som Teknologkåren centralt samlar in regleras via riktlinje
(GDPR).

4.2 Delande av uppgifter till sektioner
Kåren kan besluta om att dela medlemmars uppgifter till sina sektioner om detta behövs
för medlemshantering eller andra, berättigade skäl. Under EU:s nya personuppgiftslag är
teknologkåren ansvarig för alla uppgifter som den delar ut, tillexempelvis till sektionerna.
Därför väntas det att de uppgifter som erhållit från kåren centralt behandlas i enlighet med
lagen samt vår internpolicy.
Om medlemsuppgifter som en sektion har erhållit av kårens centrala verksamhet
missbrukas eller på andra sätt hanteras fel kan kåren besluta om att kåren kan besluta om
att ej dela uppgifter till den berörda sektionen under en period framåt i tiden.
Sektionerna uppmanas ta fram och anta egna riktlinje/policy angående hantering av
personuppgifter som ska följa GDPR samt kårens policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter.
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Motion angående datum för
sammanträden
Lund, 2018-02-17
Tim Djärf, Styrelseordförande

Motion angående datum för sammanträden
Bakgrund
Styrelsen bör sammanträda under även slutet av denna vårtermin. Här kommer förslag för
datum för dessa möten.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

fastslå följande sammanträdestider

styrelsen sammanträden hålls






S12: 26/3, i Lund
S13: 16/4, i Lund
S14: 3/5, i Lund
S15: 15/5, i Lund
S16: 24/5, i Helsingborg

I Kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Styrelseordförande 17/18
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