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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 5 March 2018
Tim Djärf, Chair of the board

S11 17/18

§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 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 22nd of March.

§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 document was sent in late and the Board will decide during the meeting if it is
processed.

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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Kårhuset Lund, 2018-03-03

Invalda funktionärer i ARKAD VT18
Ledningsgruppen
Februari
Amalia Larsson

Head of Marketing och Communication

N14

Andreas Mattsson

Head of Fair and Logistic

M15

Erik Hagman

Head of Business Relation and Events

M16

Helena Sandqvist

Head of IT

C16

Styrelsehandling

(1)

STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
Aktivitetsutskottets funktionärer
Kårhuset Lund, 2018-03-05
Gunnar Granlund Aktivitetssamordnare ´18

Stadfästande av val av Aktivitetsutskottets
funktionärsposter
Förslag
Jag yrkar på
att
stadfästa valet av följande personer till följande poster inom
Aktivitetsutskottet:
•

Puben Puben:
o Pubmästare: Jonas Hansson

fram till 2018-06-30 då denna ska på utbyte under höstterminen.
att
stadfästa valet av följande personer till följande poster inom
Aktivitetsutskottet:
•

Puben Puben:
o Pubadept: Ivar Vänglund

•

F1-Röj:
o F1-Röjboss: Markus Rahne
o F1-Röjare: Pontus Gersne, Hugo Hildeman, Hanna Jonson,
Henrik Stålbom, Adla Jebara, Henrik Paldán
Proud Tech:
o Proud Techare: Helena Adina Hallefjord, Niklas Lundström,
Rebecca Ahrling, Elvira Häggström
Danskursarna:
o Dansadept: Simon Olsson och Emelie Zhu

•
•

för återstoden av innevarande verksamhetsår 2018

I Organets tjänst, dag som ovan

GUNNAR GRANLUND
Aktivitetssamordnare ’18
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STYRELSEHANDLING/FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion - Ändring av Policy för arvodering
Kårhuset Lund, 2018-03-03
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion - Ändring av Policy för arvodering
1.

Sammanfattning

I dagsläget är KO och GS arvoderad extra i juli och förväntas jobba 1-15 juli för att
färdigställa både verksamhetsberättelsen och bokslutet. Dock pga. bla att sektioner är tillbaka
först i augusti så hamnar en hel del av arbetet efter arvoderingen. Därav föreslår vi att man
låter KO och GS själva disponera arbetstiden under juli och augusti medans arvoderingen
betalas ut i juli månad.
Sen föreslår vi också mindre ändringar för att förtydliga tillfällen då det står exempelvis vecka
till antal dagar.

I KOGS’s tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

PATRIK GUSTAFSSON

Generalsekreterare 17/18

Kårordförande 17/18
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POLICY
Policy för arvodering
Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

Policy för arvodering
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver de olika ersättningar som ges till teknologer för arbete i
Teknologkårens tjänst.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att tydligt styra vilka teknologer som ska vara berättigade
ersättning och i vilken utsträckning.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Omarbetning färdigställd av: Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):
•
•
•

FM2/2015 (Sara Gunnarsson, Elin Nordahl)
FM4/2014 (Styrdokumentsgruppen)
FM8/2016 (Anders Lundqvist Persson)

2.

Arvoderingar

2.1.

Allmänt om ersättningar

Huvudregeln är att allt arbete inom Teknologkåren sker ideellt, det vill säga utan ekonomisk
ersättning.

2.2.

Heltidsarvoderade

Vissa funktionärsposter är av sådan karaktär att de kräver ett heltidsengagemang. Dessa
funktionärer ges av Teknologkåren en ekonomisk kompensation för att de ger upp sina
studier under ett år för att utföra vissa uppdrag inom Teknologkåren.
De heltidsarvoderade posterna vid Teknologkåren är Kårordförande, Generalsekreterare,
Projektledare ARKAD, Näringslivsansvarig, Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare,
Pedell, Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna frågor,
Utbildningsansvarig för externa frågor samt Studiesocialt ansvarig.
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista
dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för heltidare som har kalenderår som
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (3)

POLICY
Policy för arvodering
Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

mandatperiod. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för överlämning.
Arvode utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och
med 30 juni nästföljande år för heltidare som har verksamhetsår som mandatperiod.
För att slutföra arbetet med bokslut och verksamhetsberättelse så erhåller Kårordförande
och Generalsekreteraren ytterligare två veckor (14 dagar) arvodering. Arvoderingen betalas ut
i juli månad men arbetet disponeras fritt av Kårordförande och Generalsekreterare under
månaderna juli/augusti.
Heltidsarvodets brutto ska motsvara 0,31 basbelopp, multiplicerat med antalet månader som
arvodering utgår. Om den valda personen vid tidpunkten är doktorand ska arvodet motsvara
doktorandlönen för doktoranden i fråga.
En heltidsarvoderad får ha bisysslor vid sidan av sitt uppdrag inom Teknologkåren om dessa
inte är förtroendeskadliga, konkurrerande eller menligt påverkar funktionärens möjlighet att
utföra sitt uppdrag inom Teknologkåren. Vid tveksamheter ska vederbörande anmäla detta
till Kårstyrelsen. Eventuella ersättningar för bisysslor gör Teknologkåren inga anspråk på.
Teknologkåren ger ingen kompensation för uteblivna stipendier, bidrag med mera under
mandatperioden. Heltidare som har bostadsbidrag vid årets början och som blir
återbetalningsskyldig till följd av en ökad inkomst från Teknologkåren kompenseras som
längst för tiden från årsskiftet fram till månaden för valet, detta med en nettosumma
motsvarande denna periods utbetalade bostadsbidrag.

2.3.

Nollegeneral

För möjliggörandet av Teknologkårens introduktionsverksamhet krävs ett stort arbete. Både
före, under och efter. För detta ansvarar Nollegeneralen. Både mängden arbete och ansvar
för Nollegeneralen överstiger flertalet gånger genomsnittsengagemanget på Teknologkåren.
Därför erhåller Nollegeneralen en arvodering motsvarande fyra månaders heltidsarvodering.
Arvodering betalas ut i samband med överlämningen för en vecka i december både innan
och under mandatperioden samt för en vecka (7 dagar) i januari under och efter
mandatperioden. Under dessa veckor ska Nollegeneralen betraktas som en heltidare när det
gäller rättigheter. Arvodering betalas även ut under juni, juli och augusti månad under
mandatperioden. Under den arvoderade perioden juni till augusti ska Nollegeneralen
betraktas som en heltidare vad gäller både rättigheter och skyldigheter. För att
Nollegeneralen ska få en trygg arbetsmiljö med arbetskollegor ska Nollegeneralen även under
perioden maj fram till ARKAD-gasquen behandlas som en heltidare gällande överlämning,
teambuilding, utbildningar, representation med mera.

2.4.

Kårhusservice

I samband med uthyrning av Teknologkårens lokaler utförs som regel service till
uppdragsgivaren. För dessa arbetsuppgifter erhåller teknologer timersättning för det nerlagda
arbetet. Ytterligare riktlinjer för timarvodering fastställes av Kårstyrelsen.
En heltidsarvoderad bör endast om det föreligger särskilda skäl kunna erhålla sådan
timersättning. Kårordförande avgör i varje enskilt fall huruvida särskilda skäl föreligger. Om
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POLICY
Policy för arvodering
Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

timersättningen till en heltidsarvoderad för en viss månad överstiger fem procent av
heltidsarvodet ska Kårstyrelsen informeras.

2.5.

Tillsättandet av representanter

Då Fullmäktige utser representanter som andra organisationer arvoderar, ska valberedningen
informera Fullmäktige och kandidater om detta.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående definition läsdagar
Kårhuset Lund, 2018-03-03
Pontus Landgren, Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18

Motion angående definition läsdagar
Motion regarding definition of ”läsdagar”

Bakgrund
I Teknologkårens stadga används begreppet ”läsdagar” under flertalet punkter. En definition
på vad som räknas på läsdagar saknas och inom LTH är det endast datordriftsgruppen som
har beskrivit en läsdag, det finns alltså inget beslut på LTH kring vad en läsdag är. Eftersom
det uppkommit frågor gällande detta i samband med den nya läsårsindelningen bör en
definition finnas i stadgan.
TLTHs by-laws use the word ”läsdagar” without having a definition.

Förslag
Jag yrkar därför på
att i stadgan efter innehållsförteckningen och innan avsnittet konstitution lägga till rubrik
”Definitioner” samt följande text ” Läsdagar – Med läsdagar avses alla vardagar under LTHs
ordinarie terminstider, exklusive vardagar under tentamensperiod eller omtentamensperiod.

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN

Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående uppgradering av kyl
och frys i expenköket
Kårhuset Lund, 2018-03-03
David Uhler Brand

Motion angående uppgradering av kyl och
frys i expenköket
Bakgrund
I dagsläget är de den befintliga heltidarkylen för liten för att alla våra anställda samt heltidare
ska kunna ha sina egna fack, vilket innebär att delar av funktionärskylen har annekterats.
Nyligen så har gångjärnet på heltidarkylen också gått sönder och Akademiska Hus
(hädanefter kallat AH) ska byta båda kylarna till bl.a. mer energieffektiva i samband med
detta. Efter en dialog med AHs drifttekniker har möjligheten att byta ut heltidarkylen och
funktionärskylen till en kyl och en kyl+frys kombo i fullhöjd. Detta skulle innebära mer
kylplats i överlag och framförallt möjligheten för alla anställda och heltidare att ha sina egna
fack i utbyte mot mindre frysförmåga. Detta har diskuterats i heltidargruppen och det ansågs
positivt att få mer kylplats och den minskade frysplatsen ansågs heller ej som ett problem då
det inte har upplevts att det nuvarande behovet av denna inte skulle kunna täckas av endast
en frys.
Då de nya kylarna kommer vara 190 cm långa istället för 175 cm som de nuvarande är så
innebär detta också att ovanskåpen behövs byggas om. Mellanskillnaden för utbytet av kyl /
kyl+frys samt ombyggnad av ovanskåp landar på 7000 kr exkl. moms enligt prisuppgift från
AH.

English summary
Currently the available space in the fridges makes it impossible for our employees and
sabbatical officers to have their own dedicated space. Akademiska Hus is replacing the
fridges with equal ones because of a faulty door and better energy emissions. In conjunction
with this the opportunity to change to a full height fridge as well as a fridge+freezer combo,
both 190 cm high has presented itself. The switch to bigger fridges would incur a cost
difference of 7000 kr excl. VAT.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående uppgradering av kyl
och frys i expenköket
Kårhuset Lund, 2018-03-03
David Uhler Brand

Förslag
Undertecknad yrkar på
att

styrelsen avsätter 9000 kr ur Kårhusets underhållsfond för att täcka mellanskillnaden
vid utbyte av kyl och kyl+frys kombo.

I kökets tjänst, dag som ovan

DAVID UHLER BRAND
Pedell 24.0
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STYRELSEHANDLING
Motion Ledaskapsutbildning för
projektgruppen ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-03-03
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD

Motion – Ledarskapsutbildning för
projektgruppen ARKAD
1.

Sammanfattning

Varje år så tillsätts det en ny projektgrupp inom ARKAD som är med och utformar mässan. Men vad som inte
uppmärksammas är att projektgruppen även har ett viktigt ledarskapsansvar gentemot alla de koordinatorer och
värdar som engagerar sig för att mässan skall vara möjlig att genomföra. Dock så har normalt sätt dessa
engagerade människor aldrig tidigare befunnit sig i roller där man förväntas leda andra i denna omfattningen och
har således ingen erfarenhet av detta. Med den omstrukturering som nu sker inom ARKAD anser jag att rätt
utbildning inom ledarskap är en viktig del för att förbättra arbetsmiljön inom organisationen. Projektgruppen
kommer på så sätt känna sig säkrare i sina roller och kunna leda bättre, samt att koordinatorerna och värdarna
kommer känna ett bättre stöd från projektgruppen. Om detta leder till en bättre arbetsmiljö så kommer detta
också troligen leda till att fler söker sig till någon form av engagemang inom ARKAD i framtiden.

Every year, a new ARKAD project group is recruited to create the fair. But what nobody realize is that they also
have an important leadership responsibility towards all the coordinators and hosts who commit to the event.
However, usually, theses committed people in the project group have never previously found themselves in roles
where they are expected to lead others to this extent and thus have no experience of this. With the restructuring
that’s currently being done in ARKAD, I believe that proper training in leadership is an important part of
improving the working environment within the organization. The project group will thus feel safer in their roles
and will be able to be better leaders, while the coordinators and the hosts will feel better support from the project
group. If the working environment is improved, this will probably also lead to more people looking for some
form of involvement within ARKAD in the future.

2.

Förslag

att avsätta 20000kr för kostnaden av lämpliga utbildningar från Kårstyrelsen disponibelt.
to set aside 20000kr to cover the cost of suitable education from Kårstyrelsen disponibelt

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

CHRISTIAN HÅKANSSON
Projektledare ARKAD 18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående VP Vernissage
Kårhuset Lund, 2018-02-28
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot

Motion angående VP Vernissage
English title: Motion regarding exhibition of the Plan of Operations

Bakgrund
Kårstyrelsen, heltidare och övriga intresserade lägger ner mycket arbetstid på att genomföra
det som står i Verksamhetsplanen. För att uppmärksamma detta arbetet samt ge oss en
morot att bli klara, tycker jag att vi bör presentera resultatet av arbetet under festligare
former, mer exakt med en vernissage.
Mitt förslag är att vernissagen arrangeras innan sista Fullmäktigemötet i vår börjar. Vi bjuder
på snittar och alkoholfritt bubbel. Fullmäktigeledamöter och övriga intresserade får mingla
runt, läsa på om arbetet samt ställa frågor till arbetsgrupperna. Evenemanget bör vi
marknadsföra via Facebook, Kårnytt, i kallelsen till Fullmäktigemötet samt via riktade
utskicka mot VP-punkternas målgrupper. Dessutom bör hela styrelsen närvara för att kunna
presentera arbetet och medlemmarna i respektive arbetsgrupp uppmanas att delta. Jag har
skrivit till Lars Gustafsson och frågat om han tycker detta låter bra, vilket han gör.
Till själva Fullmäktigemötet bör vi skicka in en rapport så att ledamöterna kan läsa på i
förväg samt att officiell dokumentation sparas. Dock bör vi kunna undvika långa utfrågningar från enskilda ledamöter under mötet i och med att man kunnat fråga ut oss under
vernissagen. Förhoppningsvis får vi till och med fler frågor från de som inte vågar ställa sina
frågor på ett möte inför alla. Frågorna kan vi sedan sammanfatta och gå igenom lite snabbare
under mötet så att alla känner att de inte missat något.
Senast kåren stod för snittar och bubbel till Fullmäktige gjordes detta efter sista Fullmäktigemötet i höstas för att tacka avgående Fullmäktige. Detta kostade runt 1 000 kr och var
beräknat till bara Fullmäktigeledamöterna. Jag uppskattar därför att en budget på 1 500 kr till
snittar och 500 kr till alkoholfritt bubbel behövs om vi räknar med att 50 personer kommer,
se tabell 1. Lämpligt ställe att ta pengarna ifrån anser jag är Styrelsen disponibelt då detta är
ett projekt som inte ligger i budgeten.
Tabell 1Kostnader

Snittar

Kostnad/st
30 kr/person

Bubbel

40 kr/flaska

Antal
Kostnad
50 personer
1 500 kr
50 personer .
500 kr
4 personer/flaska
Summa 2 000 kr

Utöver att vårt arbete med Verksamhetsplanen presenteras ser jag också en möjlighet att
budgetarbetet och Verksamhetsplanen 18/19 kan presenteras om dessa inte redan lyfts på
Vårfullmäktige.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående VP Vernissage
Kårhuset Lund, 2018-02-28
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot

English summary
The Board, Sabbatical officers and other intéressés puts down a lot of work to accomplish
what the Operational plan says we should do. To honour this, I propose we arrange a
vernissage before the last meeting of the Representative Council this spring. At the
vernissage we will invite everyone to finger food and non-alcoholic sparkling wine. The
visitors can mingle and ask us about the work. At the meeting we quickly present our report
and can avoid long questions. The cost for this is estimated to 2 000 kr.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

avsätta 5 000 kr från Styrelsen disponibelt till snittar och alkoholfritt bubbel,

att

Kårstyrelsen inför sista Fullmäktigemötet förbereder presentationer av sitt
arbete med Verksamhetsplanen till en vernissage och

att

Kårstyrelsen skickar in en samlad rapport av arbetet med Verksamhetsplanen
till sista Fullmäktigemötet.

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Kårstyrelseledamot 17/18
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående arbetsgrupp för
entledigandepolicy
Kårhuset Lund, 2018-02-23
Tobias Wrammerfors, SA

Motion angående arbetsgrupp för
entledigandepolicy
Bakgrund
I höstas diskuterades det i styrelsen hur en skulle gå till väga ifall en begäran av entledigande
av en funktionär kommer in från annat håll än funktionären själv då det i nuläget inte finns
någon fastställd process för hur ett entledigandeärende ska hanteras utöver vilken instans
som har rätten att entlediga.
Slutsatsen som då drogs var att ett sådant dokument skulle vara på policy-nivå, det är extremt
viktigt att processen är rättssäker och tydlig och att den borde tas fram av arbetsgrupp med
remisser till i princip alla funktionärer i kåren. Jag föreslår därför nu att en sådan arbetsgrupp
tillsätts (och jag ämnar själv sitta med i arbetsgruppen).
Last fall, a policy detailing a clear process for the dismissal of volunteers when necessary was suggested, I now
propose starting a group to write such a policy.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram en policy för entledigande av
funktionärer.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående arbetsgrupper för
entledigandepolicy
Kårhuset Lund, 2018-02-23
Tobias Wrammerfors, SA

Motion angående arbetsgrupp för
handlingsplan vid trakasserier
Bakgrund
Kåren har i princip ingen plan för att hantera inrapporterade fall av trakasserier eller annan
kränkande särbehandling utöver att det i likabehandlingspolicyn står att det ska rapporteras
till sektions- eller kårstyrelsen om inte åtgärd kan vidtas skyndsamt.
En tydlig plan för hantering av inrapporterade fall skulle vara till stor hjälp för kårens
reaktiva likabehandlingsarbete, och är även viktigt för den som funderar på att rapportera in
något den har varit med om, då en ofta vill veta vad som kommer hända med ens ärende om
en rapporterar något sådant. I nuläget är frågan ”vad händer nu?” som ofta ställs av den som
överväger att anmäla något svår att besvara, vilket inte är bra för kårens förtroende i
hanteringen av den typen av ärenden.
Att ta fram en sådan policy ligger relativt tydligt inom ramarna för min post, men jag ser
gärna att en arbetsgrupp tillsätts primärt för att få in fler idéer även om jag själv räknar med
att göra större delen av arbetet.
An action plan for handling reported cases of harassment or other unfair treatment is needed, and a group to
write one is proposed.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att bedöma omfattningen som krävs på
en handlingsplan för hantering av trakasserier samt skriva ett förslag på sådan
handlingsplan.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18
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Motion angående fortsatt arbete med
Utbildningsutskottets struktur
Bakgrund
I och med att en rapport nu färdigställts och en analys har påbörjats så bör fortsatt arbete
vara i sin ordning.
Detta är dock inte ett arbete för en enskild individ, och därtill bör de nuvarande berörda
involveras i detta arbete.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
en arbetsgrupp tillstätts för att ta fram konkreta förslag på förändringar i
Utbildningsutskottets struktur i enlighet med utvärderingen som gjorts,
att
tillsätta nuvarande Huvudasvarig för Utbildningsfrågor som sammankallande
och projektansvarig för denna arbetsgrupp,
att

denna arbetsgrupp finaliserar detta arbete inom verksamhetsåret 17/18.

I Utbildningsutskottets tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 16/17
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Utvärdering av Utbildningsutskottets
struktur
1.

Sammanfattning

Under 2016 beslutades det under fullmäktigesammanträde 1 att förändra
utbildningsutskottets struktur. Därtill beslutades om att denna struktur skulle utvärderas.
Något försenat, men nu har det gjorts!
Denna rapport kommer med många bilagor för att ge en historisk överblick samtidigt som
den avslutar arbetet med utvärdering. Dessa bilagor är sorterade kronologist där ”a.” är den
första i ordningen och ”q.” är det senaste som gjorts. De är endast menade att läsas
översiktligt och för att ge en god historisk överblick. Den intresserade får dock gärna
fördjupa sig i dessa högst intressanta beslut.

2.

Historik

Vår historia inleds under FM 2 2015. LTH har nyligen beslutat att skära i bidragen till
Teknologkåren för internationaliseringsarbete. Motionären föreslår att det ska tas fram en
handlingsplan för att avveckla den heltidare som arbetar med internationella frågor.
Detta förslag bifölls.
Därefter görs ett hopp i tiden fram till Fullmäktigesammanträde 1 2016. Då beslutades det
kring en förändring av hela utbildningsutskottets struktur. Kort sagt så jämkade sig
arbetsgruppen med styrelsens motionssvar. Därefter yrkades på att följande viljeyttran skulle
läggas till protokollet för framtiden:
“Fullmäktige vill med en tydlig viljeyttring säga till fullmäktigeledamöter att vi lägger stor vikt
vid att utredning av utbildningsutskottets struktur, med bland annat en extra heltidare, tas på
största allvar. Har lösningen visat sig bristfällig skall fullmäktige inte vara rädda för att riva
upp beslutet och hitta en annan, bättre lösning. Det är dyrt att arvodera funktionärer om den
tänkta lösningen har brister.”
Därefter biföll fullmäktige den framvaskade motionen och tillägget av viljeyttrandet.
Bifogat finns arbetsgruppens motion, styrelsens motionssvar och ett utdrag ur protokollet
för fullmäktigesammanträdet under beteckningarna ”c.” till ”e.”.
Strax därefter avrapporterar arbetsgruppen för avveckling av Vkoi, dels med en motion som
avslås i sin helhet och istället läggs uppföljning av internationaliseringsarbete till kårstyrelsens
beslutsuppföljning. Arbetsgruppen levererar även en handlingsplan. Tillsammans med denna
rapport benämnd ”g.”.
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Därefter är arbetet med den nya strukturen i full gång, fyra utbildningsheltidare rekryteras
och väljs. Därtill konkretiserar dåvarande utbildningsutskott en ”önskelista” med resultatmål
som är eftersträvansvärda för utbildningsutskottet att arbeta enligt. Denna önskelista
stadfästs och betecknas ”j.” i samband med denna rapport.
Därefter inleds arbetet i den nya strukturen och i och med detta upptäcks direkt vissa missar
i vissa styrdokument. Dessa korrigeras med handlingarna som tillsammans med denna
rapport benämns ”l.” till ”q.”.

3.

Utvärderingen

Det är värt att nämna att denna utvärdering skulle gjorts till slutet av verksamhetsåret 16/17
till styrelsen, och att den skulle ses av fullmäktige 2017 under deras sista sammanträde. Detta
har av flera anledningar inte varit möjligt. För att nämna några så är glömska,
arbetsbelastning och avsaknad av efterträdare de största anledningarna. Förseningen är likväl
beklaglig.
Utvärderingen har gjorts i två omgångar med två seperata grupper av utbildningsheltidare.
Först en gång i april 2017 och därefter än en gång till i slutet av oktober 2017.
Dels ställdes fritextfrågor och därefter fick en även gradera sitt svar. Då en svarade med en
skala motsvarade en ”1” att en inte instämmer alls; och en ”6” att en instämmer helt.
Därefter togs de önskemål som framkom av ”önskelistan” (j.) och även dessa fick graderas i
hur väl de uppfyllts enligt de svarande.

4.

Resultat av utvärdering, generella frågor

Följande frågor ställdes, i fallet att en kommentar kan göras kring resultatet så följer den
frågan. Därtill ges ett genomsnitt i de fall där detta har varit möjligt.



Vilken post har du?
Är din post en naturlig del av utbildningsutskottet?

4.71
Det intressanta här är att utbildningsheltidarna antigen rankar sig själv mellan 5 & 6, snittet
dras ner av ledamöterna i LeG och Kårordförande.
 Hur upplever du din arbetsbelastning inom Utbildningsutskottet?
De heltidsarvoderade upplever här en arbetsbelastning som motsvara 40h per vecka, med
vissa uttalanden om att vid utvecklingsarbete så tar ökar deras arbetstid snabbt. De som än
en gång står ut är LeG, med låg arbetsbelastning.
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Är dina arbetsuppgifter väl definierade?

3.86
Än en gång står ledamöterna i LeG ut, de upplever sig inte passa in. Där till kan en
konstatera att år 17/18 upplever sina arbetsuppgifter mindre väldefinierade än 16/17.


Hur skulle du vilja att din post förändrades?

STIM, stort internationellt möte, utbildningstungt men kräver även helhetsperspektiv. Detta
möte bör kanske omplaceras på en annan heltidare. KO är ansvarig i nuläget men HU kan
tyckas vara lämplig.
LUS TING kan vara värt att skjuta över på UE. UE har redan en god kontakt med de andra
kårerna genom LUS OK, dock resonerades det kring i utredningen att TINGet är
organisatoriskt och OK är politiskt, vilket skapar uppdelningen som finns idag.
LeG bör definieras tydligare, dels är det inte ett väl använt verktyg och det här blivit det i
ännu mindre utsträckning sedan utbildningsutskottet blev beslutsmässiga även utan ideella
närvarande.
KO vill ha tydligare roll i utbildningsutskottet, här kan det även vara värt att betänka hens
arbetsbelastning i förhållande till andra uppdrag.


Hur väl fungerar konceptet LeG än så länge?

3.00
I enlighet med tidigare märks här av att LeG former ännu inte är tillräckligt bra definierade.


Vad ska syftet för LeG vara?

Ser en till svaren så vill alla svaranden att LeG ska funktioner i form av bollplank och av
förankring av åsikter, det är lätt att utbildningsheltidarna blir allt för lika i sina åsikter och de
bör då ha en god förankring bland studenter med annan bakgrund. Detta syfte undermineras
därtill av att utbildningsheltidarna på egen hand är beslutsmässiga, det krävs då aldrig att LeG
sammankallas med ideella studenter.


Hur väl fungerar konceptet för Avcheckningar än så länge?

4.67
Avcheckningen har Utbildningsheltidarna tillsammans med Kårordförande under slutet av
veckan för att gå igenom de viktigare mötena under veckan som gått. Formatet kan här anses
vara väl fungerande.


Om, hur skulle du vilja att avcheckningarna förändras?
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Främsta kommentaren som framkommer gällande avcheckningen är relevans och
tidseffektivitet. Detta är högst administrativt och faller på nuvarande Huvudansvarig för
Utbildningsfrågor att leda mer effektivt.


Hur väl fungerar konceptet för förmöten för LGGU än så länge?

5.10
Inför varje möte med Ledningsgruppen för Grundutbildning träffas representanterna
tillsammans med utbildningsheltidarna för att diskutera igenom handlingarna.


Om, hur skulle du vilja att förmötena för LGGU förändras?

Detta möte är ett av de mest välfungerande av alla, enda kommentaren som framkommer är
att HU bör hålla mötet. UI närvarar som den heltidare som går på mötet, och SA och UE
inkallas som spetskompetens eller deltar i mån av tid.


Hur väl fungerar konceptet för politikermöten än så länge?

5.33
Inför varje LUS OK träffas utbildningsheltidarna med Kårordförande för att diskutera
igenom handlingarna.


Om, hur skulle du vilja att politikermöterna förändras?

De åsikter som framkommer är att politikermötena är tydligt definierade, men att mötet
skulle kunna effektiviseras för att frigöra tid till att diskutera fokusfrågor som kan vara värda
att lyfta.


Om du tänker på de möten du närvarar på som helhet, vad skulle du vilja förändra?

De åsikter som framkommer som svar på denna fråga har redan lyfts i tidigare frågor.


Hur väl anser du att förankringen & återkoppling fungerar inom UtbU?

4.21
Detta bör anses vara ganska lågt i förhållande till vad utbildningsutskottet bör kunna
presentera.


Om, hur anser du att förankringen kan förbättras?

Här framkommer kommentarer av flera olika typer, dels upplevs förankringen inom
utbildningsheltidarna och kårordförande som god i och med avcheckningen.
Utanför denna grupp av människor är det dock svårt för någon att uttala sig om
utbildningsutskottets verksamhet, där bör förankring med LeG och kårstyrelsen förbättras.
Därtill upplevs förankringen i förhållande till studieråden och institutionsrepresentanterna
sämre, därtill förankras mycket få saker mot alla studenter. Detta bär även förbättras i
framtiden.
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Gör alla rätt uppgifter?

Utbildningsutskottet identifierar här ett par problemområden. Dels uppleves internationella
frågor inte ha en naturlig placering i utbildningsutskottet, detta arbete delas i dagsläget av SA
och KO. Därtill framkommer doktorand och forskningsfrågor som ett problemområde, då
främst för att ansvaret ligger delat mellan HU och UE, här bör en överväga att placera
arbetet på en person.
Slutligen nämns dubbelarbete som ett eventuellt problem. Dels läses en del handlingar
dubbelt, vilket inte alltid är nödvändigt. Samtidigt förhindrar detta att Teknologkårens åsikter
är den enskilda individens åsikt. Oavsett, bör samläsningen vara ett resultat av ett val snarare
än något som uppstår av slumpen. Därmed förordas en tydligare utskottsstruktur.


Vad anser du om utbildningsutskottets struktur som helhet?

Den genomgående kommentaren är att organisationen i dagsläget är uppe i luften och måste
landa, ingen vet riktigt hur väl UtbU hanterar frågor eller om de helt missas för att det finns
få stukturer för vem som är ansvariga för vad. Detta fungerar väl så länge de engagerade är
drivna att lyfta nya frågor men är inte hållbart i längden.
Det framkommer även att arbetsbelastningen i förhållande till den gamla strukturen är mer
fördelaktig, dock lyfts LeG fram ytterligare en gång som att det inte riktigt passar in i den nya
strukturen.


I hur stor utsträckning gör SA det som du väntar dig?

4.36


I hur stor utsträckning gör UI det som du väntar dig?

5.14


I hur stor utsträckning gör UE det som du väntar dig?

5.00


I hur stor utsträckning gör KO det som du väntar dig?

5.00


I hur stor utsträckning gör HU det som du väntar dig?

4.71


Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja förändra?

För att aggregera kommentarerna gällande resultaten ovan så bör strukturen förtydligas, i alla
fall så gäller kommentarerna här arbetsfördelningen mellan de olika utbildningsheltidarna
och de ideella i utskottet.
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Resultaten dras ner som ett resultat av att olika individer har olika förväntningar av vad olika
poster ska göra. Ju tydligare arbetsuppgifterna definieras så bör även resultatet på frågan öka.

5.

Resultat av utvärderdering, ”önskelistan”

Extraktet från ”önskelistan” med tillhörande genomsnitt ser ut som följande:


Utbildningsutskottet ska vara insatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt den
forskningspolitiska agendan som bedrivs vid LTH och LU centralt.

4.69


Utbildningsutskottets ska skapa, vidareutveckla samtimplementera hållbara samt
rättssäkra metoder för hanterande avklagomål från studenter

5.23


Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbetemed att förebygga
diskriminering vid LTH

4.29


Utbildningsutskottet ska försäkra att mastersstudenter har ett reellt inflytande i beslut
som berör mastersprogrammen.

4.25


Utbildningsutskottet ska jobba aktivt och kontinuerligt för att befolka
studeranderepresentantsposterna som TLTH förvaltar.

4.57


Utbildningsutskottets ska säkerställa att ledningsgruppensledamöter har en naturlig och
kontinuerlig närvaro bland sektionernasgrupperingar som hanterar studierelaterade
ärenden.

3.00


Utbildningsutskottet uppdaterarstuderanderepresentantshandboken till den grad att den
täcker in alla relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.

4.62


Utbildningsutskottet ska säkerställa att överlämning till efterträdare sker strukturerat
samt eliminerar risken att viktiga ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller
mellanstolarna.

4.44
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Utbildningsutskottet ska i samråd med tillhörande kollegier driva omfattande
opinionsundersökningar där studenternas åsikter i frågor av studiesocial och
utbildningsrelaterad karaktär bokförs, redovisas och används.

3.62


Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och kontinuerligt arbete med
att informera medlemmarna om aktuella utbildningsfrågor på fakultets-, universitets- och
nationell nivå.

3.85


Utbildningsutskottet ska säkerställa att samtliga studeranderepresentants uppdrag utlyses
och de studenter som ges uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär samt
vilken fråga eller agenda som studenten ska driva.

4.25


Utbildningsutskottet ska etablera metoder, riktlinjer,handlingsplaner eller policier som i
så hög utsträckning som möjligt skapar goda förutsättningar för ett ideellt engagemang
inom studiebevakningen över hela LTH.

4.18


Utbildningsutskottet ska etablera metoder eller handlingsplaner som säkerställer att såväl
studenter som studiebevakningen vid de utbildningar som saknar, eller har svag,
representation i beslutande och beredande organ får ett reellt inflytande i
påverkansarbetet.

4.50


Utbildningsutskottet ska kontinuerligt utveckla studeranderepresentantskollegiet (StuX)
samt förhållningssättet gentemot densamma för att i så hög utsträckning som möjligt
använda kollegiet som sin primära och mest effektiva kommunikationsplatform
gentemot studeranderepresentanterna.

4.00


Utbildningsutskottet ska säkerställa att de delegater eller studeranderepresentanter som
representerar Teknologkåren gentemot Lunds Universitets Studentkårer och Sveriges
Förenade Studentkårer är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de förväntas ta.

5.08


Utbildningsutskottet ska säkerställa att Speak Up Days, eller fullgott alternativt, anordnas
med en hög anslutning av närvarande vid anordnade eller tillhörande aktiviteter och
evenemang.

4.33
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Utbildningsutskottet ska vara framträdande i formella och mediala sammanhang genom
att svara på samtliga inkomna remisser samt skriva debattartiklar med avseende att
påverka aktörers beslut i frågor av studierelaterad karaktär.
Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar,implementerar, utvärderar och
utvecklar kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.

5.57


Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar,implementerar, utvärderar och
utvecklar kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.

5.25

6.

Analys

6.1.

Analys av svar från generella frågor

Kort sagt, Utbildningsutskottets struktur bör förtydligas. I och med strukturen så bör ett par
saker diskuteras i synnerhet, dessa är som följer.
Vem som ska ansvara för doktorandfrågor? Antigen bör detta förläggas på HU eller på UE,
detta är dock en fråga som bör ställas i relation till arbetsbelastning för de olika posterna.
Kårordförandes placering i Utbildningsutskottet i förhållande till hens arbetsbelastning.
Kårordförande är tungt belastad och organisationen kräver att hen håller många bollar i
luften, här bör det göras ett förtydligande av vad Kårordförandes roll i utbildningsutskottet
faktiskt är.
Arbetsuppgifterna för HU och UI bör särskiljas ytterligare eller så ska det göra ett medvetet
val att de ska överlappa. I dagsläget flyter dessa poster ihop utan något tydligt mål med detta.
Detta skapar otydlighet inom Utskottet och utåt mot andra aktörer för vem som är ansvarig
för vad.
SA bör överväga sin relation till Teknologkåren utanför Utbildningsutskottet, posten
instiftades dels för att arbeta med studiesociala frågor inom organisationen vilket inte har
gjorts i den utsträckning som beskrevs. Förslag för sådana uppgifter är
funktionärsutbildningar och likabehandlingsperspektiv under Teknologkårens egna
verksamhet, detta ligger dock kvar på andra funktionärer av historiska skäl. SA bör därför
överväga ett tätare sammarbete med Aktivitetssamordnaren, Nollegeneralen och andra
instanser som utbildar våra och sektionernas funktionärer.
Ledningsgruppen för Utbildningsutskottets syfte bör förtydligas, enligt resultatet ovan bör
denna grupp få tydligare placering inom Utbildningsutskottet som förankring. Detta kräver
dock kontinuitet och medvetenhet från HU som ska vara Utbildningsutskottets ordförande.
LeG bör även få en tydligare arbetsbeskrivning där gruppens syfte förtydligas.
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Förankringen och markandsföring för Utbildningsutskottet bör förtydligas och göras i större
utsträckning. Teknologkåren bör skapa tydligare rutiner för hur ärenden ska förankras, vem
som ansvarar för förankringen och hur detta sedan följs upp. I många avseenden jobbar
Utbildningsutskottet allt för dolt, därför bör även markandsföringen som
utbildningsutskottet bedriver öka. Ökad marknadsföring leder till ökad förståelse och
intresse hos gemene student för utbildningspolitiska frågor och ökad förankring leder till mer
representativa åsikter. Båda dessa aspekter är allt för lätta att tappa då en fördjupar sig i
politiskt påverkansarbete.
Ytterligare en aspekt som knyter an till marknadsföringen ovan är andelen
studeranderepresentanter. Över de senaste två åren har en kunnat se en tydligare trend att de
heltidsarvoderade sitter i allt fler nämnder och möten med LTH, vilket implicerar att
Utbildningsutskottet har haft ett fall i antalet ideella engagerade på central nivå. Ytterligare
markandsföring föder intresse hos fler studenter att engagera sig i dessa organ, detta leder då
förhoppningsvis till mer representativa åsikter inom utbildningsfrågor och att de
heltidsarvoderades tid frigörs till att göra mer strategiskt och långsiktigt arbete. Något som
även det var ett av målen med att förändra Utbildningsutskottets struktur från första början.

6.2.

Analys av frågor från “önskelistan”

Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet är även här benämnt som ett problemområde, se
ovan för analys av detta.
I enlighet med analysen från de generella frågorna kan en även här utläsa att förankring och
markandföring än en gång är ett problemområde.
Något som tillkommer som ett problemområde är Utbildningsutskottets förmåga att hålla
evenemang, något som även det faller in under marknadsföring och nyrekrytering.
Utbildningsutskottet är svårt att rekrytera till då det är svårt att se vad Utbildningskottet gör,
detta kan till viss del överbryggas med evenemang.
Även struktur uppkommer som ett problemområde under dessa frågor, vilket analyserats i
viss mån ovan.

7.

Förslag

I och med denna rapport bör arbetet med analys vara påbörjat, fortsatt analys och förändring
i enlighet med den analysen kommer behöva stå härnäst på agendan.
Detta är dock inte ett arbete för en enskild individ, och därtill bör de nuvarande berörda
involveras i detta arbete.
Jag förordar därför följande åtgärder:
att
en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram konkreta förslag på förändringar i
Utbildningsutskottets struktur i enlighet med utvärderingen som gjorts,
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UTVÄRDERING
Utvärdering av Utbildningsutskottets
struktur
Kårhuset Lund, 2018-02-20
Tim Djärf, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 16/17

att
tillsätta nuvarande Huvudasvarig för Utbildningsfrågor som sammankallande
och projektansvarig för denna arbetsgrupp,
att

denna arbetsgrupp finaliserar detta arbete inom verksamhetsåret 17/18.

I Utbildningsutskottets tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 16/17
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Motion angående avveckling
funktionärsposten VKOi

av

Kårhuset Lund, 23 februari 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
Internationellt ansvar 2015

2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det är något som drabbar kurserna
och utbildningen på LTH men också det bidrag som LTH ger till TLTH. I det bidraget finns
finansiering av Vice Kårordförande för Internationella frågor (VKOi) med. Bidraget har
sänkts med 60000 kr för 2015 vilket motsvarar ca 25 % av finansieringen. Den kommer att
fortsätta sänkas med 50000–60000 kr de följande 3 åren vilket gör att vi står utan finansiering
för VKOi 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt
handling. Arbetsgruppen tittade igenom VKOi:s arbete och internationaliseringsarbetet på
TLTH och konstaterande att många av VKOi:s arbetsuppgifter borde ligga under andra
funktionärsposter. Dessutom anser gruppen att Kårens internationaliseringsarbete bör
omstruktureras från grunden. Internationalisering är inget som kan skötas av en specifik
person, utan bör genomsyra hela Kårens verksamhet.

Översynen av ovanstående problem, ekonomin och VKOi:s arbetsuppgifter, gör att vi vill
föreslå en omstrukturering av VKOi:s arbete och därmed en avveckling av
funktionärsposten. För att det ska göras på ett genomtänkt och bra sätt krävs en
handlingsplan för att föra över VKOi:s arbete till den övriga verksamheten. Vi föreslår att
detta läggs på den arbetsgrupp som redan har gjort förarbetet. I samband med detta anser vi
även att det är dags att ta fram en plan för internationalisering av TLTH. Detta blir ett
naturligt steg att göra när VKOi:s arbetsuppgifter övergår till den övriga verksamheten.
Uppdraget ska genomsyra hela verksamheten och bör därför genomföras av Kårstyrelsen.
Vi yrkar därför på
att
uppdra åt Kårstyrelsen att ta fram en Internationaliseringsplan. Deadline för
arbetet är FM 6 2015.
att
uppdra åt en arbetsgrupp led av Linnea Thörnqvist att ta fram en handlingsplan
för hur VKOi ska avvecklas till årsskiftet 2016/2017. Deadline för arbetet är FM 6 2015.
att
ålägga Kårstyrelsen att implementera ovan nämnda handlingsplan. Deadline för
arbete är årsskiftet 2016/2017.

I tjänsten,

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande Internationellt 2015
Motion angående avveckling av funktionärsposten VKOi

DANIEL LUNDELL,
Kårstyrelsen 2014/2015

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående VKOi

Kårhuset Lund, 3 mars 2015
Peter Dahl, Kårstyrelsen 2014/15

Motionssvar: Motion angående VKOi
Med grund i den ordentliga analysen står en enad styrelse bakom förslagen som är lämnade i
propositionen. Viktigt att poängtera är att internationaliseringsarbetet vid TLTH inte får
stanna av och att denna motion ses som ett naturligt steg i utvecklingen av kåren.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen.

I tjänsten,

PETER DAHL,
Ledamot i Kårstyrelsen 2014/15

Motion angående VKOi
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§11.2 Hedersledamot
Styrelsen yrkar
1.

att

att välja Eva Leire till Hedersledamot

Beslut
att

bifalla yrkandet.

§12 Stadfästande
§12.1 K-sektionens stadgar
Björn Sanders yrkar
1.

att

stadfästa ändringarna.

Beslut
att

bifalla yrkandet.

§12.2 Alumniföreningens stadgar
Björn Sanders yrkar
1.

att

stadfästa ändringarna.

Beslut
att

bifalla yrkandet.

— Ordningsfråga
Björn Sanders förklarar mötet ajournerat kl. 18.52.
Mötet återupptas kl. 19.35.

§13 Diskussion om bostäder
Micaela Bortas föredrar ärendet.
Fullmäktige förde diskussion.

§14 Motion: Sektionstillhörighet för mastersprogram
Rickard Möller föredrar motionen och svarar på frågor.
Beslut
att

bifalla motionen.

§15 Motion: Avveckling av VKOi
Linnéa Thörnqvist föredrar motionen och svarar på frågor. Jacob Adamowicz föredrar styrelsens
motionssvar.

— Ordningsfråga
Ludwig Z. Rosendal yrkar
1.

att

dra streck i debatten.
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Beslut
att

bifalla yrkandet.

Beslut
att
att
att
att

bifalla motionens första att-sats
bifalla motionens andra att-sats
bifalla motionens tredje att-sats
bifalla motionen i sin helhet.

§16 Motion: Flytt av Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Sara Gunnarsson föredrar motionen och svarar på frågor.
Beslut
att

bifalla förslaget med kvalificerad majoritet.

§17 Motion: KFS
Rasmus Kjellén och Jacob Adamowicz föredrar motionen och svarar på frågor. Linus Hammarlund
föredrar styrelsens motionssvar. Peter Dahl förklarade sin reservation i för Fullmäktige.
Motionärerna jämkar sig med styrelsens ändringsförslag.
Peter Dahl yrkar
1.

att

remittera motionen till styrelsen.

Beslut
att
att
att

avslå Peter Dahls yrkande.
bifalla styrelsens ändringsförslag.
bifalla förslaget med styrelens förändring med resultat 9 för 7 emot.

Icke kvaliciferad majoritet innebär att motionen kommer att lyftas igen på FM 4 2015.

— Ordningsfråga
Björn Sanders förklarar mötet ajournerat kl. 21.21.
Mötet återupptas kl. 21.35.

§18 Motion: Kårens fonder
Elin Nordahl och Jacob Adamowicz föredrar motionen och svarar på frågor. Sara Gunnarsson
föredrar styrelsens motionssvar.
Erik Molin yrkar
1.

att

2.

att

stryka: "Exempel på detta skulle kunna vara inköp av ismaskin till Cornelis eller införskaffande av en fast projektor med projektorsduk i Gasque."
stryka: "Exempel på detta skulle kunna vara en större ombyggnation eller inköp av större
ljudanläggning."

Jacob Adamowicz yrkar
3.

att

ändra: "Kårhusets driftsfond primära syften beskrivs i Stadgantill "Kårhusets driftsfond
primära syften beskrivs i Stadgan och detta PM fastställer tolkningen av stadgan för Driftsfonden"

Protokoll: FM2 / 2015

6 (9)

Motion angående Utbildningsutskottets struktur

Kårhuset Lund, 19 januari 2016

Teknologkårens verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 angav att Utbildningsutskottets
struktur och interna arbetsfördelning skulle ses över. En arbetsgrupp, bestående av
undertecknade motionärer, inrättades hösten 2014 som nu avslutar sitt ämbete. Här
presenteras ett slutgiltigt och komplett förslag på ändringar som bör införlivas i
Teknologkårens styrdokument. Det är vår arbetsgrupps mening att samtliga ändringar,
formulerade nedan som att-satser, bör antas inför verksamhetsåret 16/17. Detta med syfte
att befästa ett ändamålsenligt, långsiktigt hållbart och effektivt påverkansarbete. De konkreta
förändringarna av styrdokumenten redogörs för i bilagan ”Förtydligande av föreslagna attsatser”.

Arbetsgruppen presenterade sitt förslag för Kårstyrelsen i slutet av våren 2015. Detta förslag
lyftes sedan som en proposition till FM6 2015 (se bilagan ”Verksamhetsplansgruppens
förslag – Utbildningsstruktur LTH”). Fullmäktige valde att anta förslaget samt att två
arbetsgrupper skulle tillsättas – en som fick i uppdrag att hitta de pengar som behövs för att
införa en till heltidare, samt en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag på
nödvändiga stadge- och reglementesändringar. På mötet diskuterades huruvida alla
utbildningsutskottets heltidare skulle sitta på samma mandatperiod eller inte och det
beslutades att tre av fyra heltidare skulle sitta på verksamhetsår medan den fjärde skulle sitta
på kalenderår. På FM8 lyftes dock frågan igen och här beslutades att alla fyra ska sitta på
verksamhetsår. Av denna anledning är nuvarande VKOi enbart vald på ett halvår.

De större förändringar som förslaget innefattar är:






Införandet av ytterligare en heltidare, Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Det
innebär att Utbildningsutskottets ordförande går från att vara ideell till att vara
heltidsarvoderad.
Generalsekreterare tar rollen som ställföreträdande Kårordförande.
Samtliga Vice kårordföranden byter namn och arbetsfördelning.
o VKOs (som byter namn till Studiesocialt ansvarig) jobbar mindre med
utbildningsbevakning och mer med rena studiesociala frågor, bland annat
genom att jobba tätare med Aktivitetssamordnaren.
o VKOi och VKOu byter namn till Utbildningsansvarig för externa frågor
respektive Utbildningsansvarig för interna frågor.
o Arbetsfördelningen såväl som ansvaret för respektive utbildningsheltidare
blir tydligare och jämnare fördelat.
Kårordförande tar en tydligare roll i påverkansarbetet och agerar språkrör rörande
utbildningspolitiska frågor i högre utsträckning.
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Under arbetet med att ta fram nödvändiga stadge- och reglementesändringar har
arbetsgruppen valt att göra några mindre ändringar jämfört med ursprungsförslaget
(”Verksamhetsplansgruppens förslag – Utbildningsstruktur LTH”):








Generalsekreterare föreslås inte längre byta namn till vice Kårordförande. Under
hösten har en verksamhetsplansgrupp arbetat med att utvärdera hela
heltidargruppen. Verksamhetsplansgruppen har kommit fram till att
Generalsekreterare ej bör byta namn men att Generalsekreteraren bör var
ställföreträdande Kårordförande. Vi har främst fokuserat på Utbildningsutskottets
verksamhet och avstår således från att föreslå en namnändring.
Miljöombudet avskaffas eftersom det för nuvarande inte finns en naturlig roll för
den inom Utbildningsutskottet. Vi anser att arbetsuppgifterna som för nuvarande
åläggs miljöombudet tillhör hela Kårens verksamhet. Således finns det ingen
anledning att ha ett miljöombud.
Utbildningsansvarig för interna frågor respektive utbildningsansvarig för externa
frågor föreslås få varsin suppleantpost i LTHs Ledningsgrupp för
Grundutbildningen (Det som idag heter Utbildningsberedningen). De båda
Utbildningsansvariga kommer besitta spetskunskap inom olika områden relevanta
för mandatet. Det ger en stor fördel för Utbildningsutskottet att kunna skicka en av
dem på ett möte istället för Huvudansvarig för utbildningsfrågor (som redan i
ursprungsförslaget föreslogs få en ordinarie plats).
Vi har insett att reglementets utformning i många avseenden inte har hängt med
utvecklingen av verksamhetens utförande. Därför har statiska arbetsgrupper (SrKår
och SrInt) under Utbildningsutskottet tagits bort till förmån för ett gemensamt
utbildningsutskott, med tillfälliga arbetsgrupper för specifika uppdrag. Därutöver har
inaktuella kollegier (InstX och UNX) tagits bort till förmån för
studeranderepresentantskollegiet (STUX).

En heltidare kostar kåren ungefär 260 000 kr (231 000 kr i arvodering och arbetsgivaravgifter
samt kostnader för överlämning, kläder etc.). En extra heltidare skulle innebära att vi
budgeterade ett negativt resultat så tillvida att inga andra ändringar görs i budgeten. Utgår
man från tidigare års resultat ska detta inte vara ett problem då kåren tenderar att prestera
bättre än budget. Med andra ord har Kårens resultat de senaste åren varit tillräckligt positivt
för att täcka kostnader för ytterligare en heltidare. Till exempel var verksamhetsåret 14/15
budgeterat att gå -316 000 kr men fick ändå ett positivt resultat.
Skillnaden i budget och utfall kan delvis härledas till att Kåren budgeterar intäkterna från
näringslivsverksamheten försiktigt. Dessutom har organisationen en kultur där resultatet på
många resultatenheter sällan hamnar över, men ofta under, budget. En annan anledning som
gör att Kårens resultat blir bättre än budget är att Kåren inte budgeterar några finansiella
intäkter som ränta eller utdelning. Intäkter från finansiella poster är svåra att förutspå och
därför också svåra att budgetera för. Antagandet att Kåren har noll avkastning på kapitalet är
emellertid en underdrift.
Eftersom budgeten och utfallen skiljer sig åt skulle Kåren kunna frigöra mer pengar för den
löpande verksamheten genom att budgetera för negativa resultat. Det ska dock tas i
Motion angående Utbildningsutskottets struktur
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beaktande att detta skapar större risker för verksamheten och kräver att Kåren har större
kontroll över sina kostnader.
Utöver de ovan nämnda förändringarna bör Kåren fortsätta arbetet med att minska
kostnader inom organisationen. Budgeten har inte utvecklats i takt med verksamheten vilket
har lett till att det finns kostnader som ligger kvar från tidigare år. Det finns dessutom
kostnadsposter som är större än vad de behöver vara. Arbetet med att kostnadseffektivisera
Kåren, som fortgår i samband med budgetarbetet, kommer med andra ord att frigöra pengar
för verksamheten.

För att Teknologkåren framöver ska kunna bedriva ett ändamålsenligt, effektivt och
proaktivt påverkansarbete anser vi att nedanstående förändringar bör antas. Eftersom det
finns ekonomiska resurser såväl som ett behov av förändring av verksamheten yrkar vi på:
1) att

i Stadgarna stryka § 7:2 Sammansättning till förmån för
“§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, huvudansvarig för
utbildningsfrågor, utbildningsansvarig för interna frågor,
utbildningsansvarig för externa frågor, studiesocialt ansvarig,
projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.”

2) att

i Stadgarna stryka § 8:4 Frånfälle till förmån för
“§ 8:4 Frånfälle
Vid Kårordförandes frånfälle träder i dennes ställe Generalsekreterare.”

3) att

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, första att-satsen, stryka
“Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
generalsekreterare

(1)
(1)
(1)”,

till förmån för
“generalsekreterare
huvudansvarig för utbildningsfrågor
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för externa frågor
studiesocialt ansvarig

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)”

samt stryka
”utbildningsutskottets ordförande
4) att

(1)”

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, första att-satsen, stryka
” ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse
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till förmån för
” ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse

5) att

(2o, 2s)”

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, andra att-satsen, stryka
”miljöombud

(1)”,

”diskrimineringsombud

(2)”

samt stryka
“ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
ledamot i Grundutbildningsberedningen

(1o,1s)
(2o, 2s)”

till förmån för
”ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för
grundutbildning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas infrastruktur- och
biblioteksberedning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas arbetsgrupp för
jämlikhet, likabehandling och mångfald
6) att

(1o, 2s)”

(1)”

i Reglementet 4.2.3 Övriga val, första att-satsen, stryka
“doktorandombud

8) att

(1o, 2s)

i Reglementet 4.2.2 Höstfullmäktige, första att-satsen, stryka
“Vice Kårordförande för internationella frågor

7) att

(2o, 1s)

(1)”

i Reglementet 4.2.4 Valförfarande lägga till
” En ordinarie och en suppleant plats i SLTH är i första hand
reserverade för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej
har inkommit med förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla
medlemmar att kandidera.”

9) att

i Reglementet 5.1 Åligganden stryka tolfte att-satsen
“att

10) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av kårens
vice kårordförande som träder i kårordförandes ställe vid dennes
förfall enligt stadgans § 8:4.”

i Reglementet 5.1 Åligganden lägga till att-satsen
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“att

11) att

att
att

ta en aktiv roll i Kårens utbildningspolitiska påverkansarbete,
vara Kårens representant i Lunds Universitets Studentkårers Ting
och Lunds Universitets Studentkårers ordförandekollegium,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs styrelse,
vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium,”

i Reglementet 6.2 Generalsekreterare lägga till att-satserna
“att
att

13) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte fastställa en generell
arbetsfördelning inom utbildningsutskottets ledningsgrupp.”

i Reglementet 6.1 Kårordförande, efter att-sats tre, lägga till att-satserna
”att
att

12) att

Kårhuset Lund, 19 januari 2016

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete, samt
vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes ställe.”

i Reglementet stryka 6.3 Vice Kårordförande för utbildningsfrågor till förmån för
” 6.3 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för
interna frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens
politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor:
att
att
att
att
att

14) att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av
Kårens pedagogiska pris,
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas
ledningsgrupp för grundutbildning.”

i Reglementet stryka 6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor till förmån
för
”6.5 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens
verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
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Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud.
Det åligger Studiesocialt ansvarig:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

15) att

samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor,
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,
ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans med
denne ansvara för arbetet med Kårens aktiviteter och
alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt perspektiv,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs arbetsgrupp för
jämlikhet, mångfald och likabehandling,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs infrastruktur- och
biblioteksberedning,
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
studiesociala frågor,.
i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda Kårens
skyddsombudsarbete.
i rollen som Likabehandlingsombud leda Kårens
likabehandlingsarbete samt erbjuda stöd och representation till
medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under sin
studietid.”

i Reglementet stryka 6.5 Vice Kårordförande för internationella frågor till förmån
för
”6.4 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig
för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för
Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor:
att
att
att
att

16) att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
samordna och leda Kårens påverkansarbete kopplat till Sveriges
Förenade Studentkårer,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas
ledningsgrupp för grundutbildning”

i Reglementet 6.9 Aktivitetssamordnare lägga till att-satsen
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” att

17) att
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ha god kontakt med Studiesocialt Ansvarig samt tillsammans med
denne ansvara för arbetet med Kårens aktiviteter och
alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt perspektiv.”

i Reglementet Kapitel 6 Presidiet lägga till
” 6.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
Det åligger Huvudansvarig för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
vara ordförande för Utbildningsutskottet,
vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
vara Kårens huvudansvarig för forsknings- och
forskningsutbildningsfrågor
sammankalla och leda arbetet i strategigruppen,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i LTHs styrelse,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs ledningsgrupp
GU,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.”

samt korrigera numreringen i Kapitel 6 Presidiet därefter.
18) att

i Reglementet 7.9 Utbildningsutskottet i slutet av det första stycket lägga till
“Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt
påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter
bedriver i frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.”

19) att

i Reglementet stryka 7.9.1 Ledningsgruppen för Utbildning till förmån för
”7.9.1 Ledningsgrupp för Utbildningsutskottet
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom
utbildningsutskottet. Den sammankallas av Huvudansvarig för
utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna frågor såväl som
Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa
frågor, Studiesocialt ansvarig samt erforderligt antal ledamöter.
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Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Medlemmar av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan
adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att

att
att
att
att
att
att

20) att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av
mandat i LTHs beslutande och beredande organ.
föra ett aktuellt register över Kårens studeranderepresentanter i
LTHs beslutande och beredande organ, samt att informera
berörda organs ordförande, eller motsvarande, om vilka personer
som Kåren utsett till studeranderepresentanter.
bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs i enlighet med
4.2 till kårstyrelsen.
till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning,
som ej regleras i reglementet, inom ledningsgruppen.
Utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av kåren
initierade, arbetsgrupper
genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att
effektivisera det gemensamma påverkansarbetet.
genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar
gentemot LTHs studenter med avseende på utbildningsrelaterade
frågor.
i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper
verka för en höjd utbildningskvalité.”

i Reglementet 7.9.2 Arbetsgrupper stryka
“Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.”
till förmån för
“Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de
arbetsgrupper vars ansvarsområden stadgas nedan.”

21) att

i Reglementet stryka 7.9.2.1 Gemensamma Studierådet.

22) att

i Reglementet stryka 7.9.2.2 Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella
Studierådet.

23) att

i Reglementet stryka 7.9.2.3 Strategigruppen till förmån för
”7.9.2.1 Strategigruppen
Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är
dessutom ansvarig för att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen.
Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög utsträckning som möjligt ha
en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
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Det åligger Strategigruppen
att

att
24) att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk
karaktär till fullmäktige, utskottets övriga grupper samt
studeranderepresentanter i LTHs beslutande och beredande
organ.
underhålla och bereda underlag till Kårens åsiktsprogram.”

i Reglementet stryka 7.9.2.4 Generiska Arbetsgrupper till förmån för
”7.9.2.2 Generiska Arbetsgrupper
Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper.
Behovet av införandet av en generisk arbetsgrupp ska förankras i
utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt syfte kopplat
till berikandet av samtliga studenters studiesituation.
Ledningsgruppen bestämmer på förhand vem som är ordförande för
arbetsgrupperna. I de fall ordföranden av arbetsgrupperna inte är en
ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden för arbetsgrupperna
löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till
ledningsgruppen.”

25) att

i Reglementet stryka 7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet till förmån för
”7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas. Kollegiet sammankallas
av Studiesocialt ansvarig.”

26) att

i Reglementet stryka 7.9.3.2 Studierådskollegiet till förmån för
”7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande.
Kollegiet sammankallas av Utbildningsansvarig för interna frågor.”

27) att

i Reglementet stryka 7.9.3.3 Utbildningsnämndskollegiet till förmån för
”7.9.3.3 Studeranderepresentantskollegiet
Alternativ titulering är STUX
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant
från alla av LTHs beslutande och beredande organ.
Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre delkollegier med
avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp
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beslutar om antalet, omfattningen samt ansvarig för sammankallande
av delkollegier.”
28) att

i Reglemente stryka 7.9.3.4 Världsmästarkollegiet till förmån för
”7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VMX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig
ledamot till att sammankalla och leda Kollegiet.”

29) att

i Reglemente stryka 7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet till förmån för
”7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet
ingår sektionernas likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att
att
att
att
att
att

aktivt motverka diskriminering,
erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av
personer kopplade till Lunds Tekniska Högskola eller Kåren,
informera studenterna om deras rättigheter,
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,
bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med
likabehandlingsfrågor,
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds
Tekniska Högskolas verksamhet.”

30) att

i Reglemente stryka 7.9.3.6 Institutionsstyrelsekollegiet

31) att

i Reglemente stryka 7.9.4 Poster

32) att

i Reglementet 14.3 Kollegierna stryka

“studierådsordförandekollegium
utbildningsnämndskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium

vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för internationella frågor
vice kårordförande för studiesociala frågor“

till förmån för
“studierådskollegium
studeranderepresentantskollegium

utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för interna frågor
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ledamot i Utbildningsutskottets ledningsgrupp
studiesocialt ansvarig”

i Policy för riktlinjer stryka
”Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s
slut till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år
för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande
för internationella frågor och Projektledare ARKAD. För nyvald
utgår en veckas arvodering i december månad för överlämning.
Arvode utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i
läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för
Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för
studiesociala frågor.”
till förmån för
”Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s
slut till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år
för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare och Projektledare
ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad
för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år
för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor samt Studiesocialt
ansvarig.”

35) att

ändringarna i att-satserna 3-8 börjar gälla omgående, ändringarna i att-sats 34
börjar gälla första vardagen efter läsperiod 4 2016 och övriga ändringar börjar gälla
1 juli 2016.

I kärnverksamhetens tjänst,

MICAELA BORTAS
VKOs 14/15,
Styrelseledamot 15/16

SARA GUNNARSSON
Kårordförande 14/15

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
VKOu 14/15
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

DANIEL LUNDELL
VKOu 13/14
Styrelseledamot 14/15

JACOB ADAMOWICZ
Styrelseordförande 14/15

LINNEA THÖRNQVIST
VKOi 2015
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Förtydligande av föreslagna att-satser

§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, vice kårordförande för
utbildningsfrågor, vice kårordförande för studiesociala frågor, vice kårordförande för
internationella frågor, projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.
§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, huvudansvarig för utbildningsfrågor,
utbildningsansvarig för interna frågor, utbildningsansvarig för externa frågor, studiesocialt
ansvarig, projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.

§ 8:4 Frånfälle
Vid kårordförandens frånfälle träder i dennes ställe den vice kårordföranden som utses av
kårstyrelsen, vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte.
§ 8:4 Frånfälle
Vid Kårordförandes frånfälle träder i dennes ställe Generalsekreterare.
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Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
kårordförande
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
generalsekreterare
pedell
näringslivsansvarig
kårstyrelsens ordförande
ledamot i kårstyrelsen
Pålsjö Ängsblads redaktör
sakrevisor
sakrevisorssuppleant
arkivutskottets ordförande
tackmästeriutskottets ordförande
utbildningsutskottets ordförande
Kårhusservices förvaltare
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3o, 3s)

Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
kårordförande
generalsekreterare
huvudansvarig för utbildningsfrågor
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för externa frågor
studiesocialt ansvarig
pedell
näringslivsansvarig
kårstyrelsens ordförande
ledamot i kårstyrelsen
Pålsjö Ängsblads redaktör
sakrevisor
sakrevisorssuppleant
arkivutskottets ordförande
tackmästeriutskottets ordförande
Kårhusservices förvaltare
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse
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(1)
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(2o,2s)
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Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
medaljkommiténs ordförande
balmästare
datoransvarig
miljöombud
programmästare
rullechef
tut-chef
diskrimineringsombud
ledamot i datorsystemgruppen
superintendent
arkivarie
kårfotograf
ledamot i husutskottet
ledamot i idrottsutskottet
ledamot i aktivitetsutskottet
ledamot i tackmästeriutskottet
ledamot i utbildningsutskottet
ledamot i Medaljkommitén
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
ledamot i Grundutbildningsberedningen
F1 Röj Boss
Head of International Introduction

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

(12)
(1o,1s)
(2o, 2s)
(1)
(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
medaljkommiténs ordförande
balmästare
datoransvarig
programmästare
rullechef
tut-chef
ledamot i datorsystemgruppen
superintendent
arkivarie
kårfotograf
ledamot i husutskottet
ledamot i idrottsutskottet
ledamot i aktivitetsutskottet
ledamot i tackmästeriutskottet
ledamot i utbildningsutskottet
ledamot i Medaljkommitén
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
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för grundutbildning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas infrastruktur- och
biblioteksberedning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas arbetsgrupp för
jämlikhet, likabehandling och mångfald
F1 Röj Boss
Head of International Introduction

(2o, 1s)
(1o, 2s)
(1o, 2s)
(1)
(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid höstfullmäktige välja följande poster:
projektledare ARKAD
informationsansvarig
Vice Kårordförande för internationella frågor
Aktivitetssamordnare
nollegeneral
talman
fullmäktiges sekreterare
valberedningens ordförande
ledamot i valberedningen
valnämndens ordförande
ledamot i valnämnden
ledamot i rekryteringsnämnden
ledamot i karriärnämnden

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2o, 2s)
(2o, 2s)

Det åligger Fullmäktige
att

vid höstfullmäktige välja följande poster:
projektledare ARKAD
informationsansvarig
Aktivitetssamordnare
nollegeneral
talman
fullmäktiges sekreterare
valberedningens ordförande
ledamot i valberedningen
valnämndens ordförande
ledamot i valnämnden
ledamot i rekryteringsnämnden
ledamot i karriärnämnden

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2o, 2s)
(2o, 2s)

Det åligger Fullmäktige
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att

vid lämplig tidpunkt välja följande poster:
doktorandombud
ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige

att

vart tredje år under höstfullmäktige välja
Inspektor (1)

att

vid höstens första möte välja följande poster:
BEST-ordförande

(1)

att

under valfullmäktige året före jubileumsår välja följande poster:
Jubileumsgeneral

(1)

(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid lämplig tidpunkt välja följande poster:
ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige

att

vart tredje år under höstfullmäktige välja
Inspektor (1)

att

vid höstens första möte välja följande poster:
BEST-ordförande

(1)

att

under valfullmäktige året före jubileumsår välja följande poster:
Jubileumsgeneral

(1)

4.2.4 Valförfarande
Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens ordförande. Därefter väljs
kårstyrelsens ordförande bland dessa ledamöter.
4.2.4 Valförfarande
Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens ordförande. Därefter väljs
kårstyrelsens ordförande bland dessa ledamöter.
En av de ordinarie posterna och en av suppleantposterna i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag,
vakantsätts posterna med möjlighet för alla medlemmar att kandidera.

Bilaga till motion angående
Utbildningsutskottets struktur

6 (22)

Förtydligande av föreslagna att-satser

Det åligger kårstyrelsen […]
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av kårens vice kårordförande
som träder i kårordförandes ställe vid dennes förfall enligt stadgans § 8:4.”

Ingen

Ingen
Det åligger kårstyrelsen […]
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte fastställa en generell arbetsfördelning
inom utbildningsutskottets ledningsgrupp.”
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Det åligger kårordförande
att
kalla till kårstyrelsens sammanträde,
att
leda och övervaka kårstyrelsens arbete,
att
övervaka arbetet i utskotten,
att
i officiella sammanhang representera Kåren,
att
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena, samt
att
vara Kårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för kårordföranden.
att
Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt.”
Det åligger kårordförande
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

kalla till kårstyrelsens sammanträde,
leda och övervaka kårstyrelsens arbete,
övervaka arbetet i utskotten,
ta en aktiv roll i Kårens utbildningspolitiska påverkansarbete,
vara Kårens representant i Lunds Universitets Studentkårers Ting och Lunds
Universitets Studentkårers ordförandekollegium,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs styrelse,
vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium,
i officiella sammanhang representera Kåren,
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena, samt
vara Kårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för kårordföranden.
Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt.”

Ingen
Det åligger Generalsekreterare […]
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete, samt
vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes ställe.”
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”6.3 Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Alternativ titulering är VKOu alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
utbildningsfrågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Det åligger Vice Kårordförande för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens påverkansarbete i utbildningsfrågor
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av Kårens pedagogiska pris
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet
leda och fördela Gemensamma Studierådets arbete att löpande avrapportera
Gemensamma Studierådets arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor

6.3 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans
med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor:
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av Kårens pedagogiska
pris,
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.

6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Alternativ titulering är VKOs alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor är tillika Likabehandlingsombud.
Det åligger Vice Kårordförande för studiesociala frågor:
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att
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och studentförsäkringar
löpande avrapportera LiBes arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor

6.5 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor.
Denne ansvarar också för att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som Samordnade
studerandeskyddsombud.
Det åligger Studiesocialt ansvarig:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor,
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,
ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans med denne ansvara för
arbetet med Kårens aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs arbetsgrupp för jämlikhet, mångfald och likabehandling,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs infrastruktur- och biblioteksberedning,
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor,.
i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda Kårens
skyddsombudsarbete.
i rollen som Likabehandlingsombud leda Kårens likabehandlingsarbete samt erbjuda
stöd och representation till medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under
sin studietid

Notera att ändring av paragrafnumrering sker så att Studiesocialt ansvarig och
Utbildningsansvarig för externa frågor byter plats.
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6.5 Vice Kårordförande för internationella frågor
Alternativ titulering är VKOi alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för internationella frågor samordnar och leder Kårens arbete för
internationalisering, samt stödjer Kårordföranden i dennes arbete.
Det åligger Vice Kårordförande för internationella frågor:
att
att
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens internationaliseringsarbete
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med och informera sektionernas
studieråd
sammankalla och leda arbetet i Världsmästarkollegiet
leda och fördela SRInt:s arbete
löpande avrapportera SRInt:s arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för internationella frågor
vara Head of International Introduction behjälplig i dennes arbete

6.4 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar
tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor:
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
samordna och leda Kårens påverkansarbete kopplat till Sveriges Förenade
Studentkårer,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning

Notera att ändring av paragrafnumrering sker så att Studiesocialt ansvarig och
Utbildningsansvarig för externa frågor byter plats.

Ingen
Det åligger aktivitetssamordnare […]
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att

ha god kontakt med Studiesocialt Ansvarig samt tillsammans med denne ansvara för
arbetet med Kårens aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv.

Ingen
6.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och samordna
utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
Det åligger Huvudansvarig för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
vara ordförande för Utbildningsutskottet,
vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
vara Kårens huvudansvarig för forsknings- och forskningsutbildningsfrågor
sammankalla och leda arbetet i strategigruppen,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i LTHs styrelse,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs ledningsgrupp GU,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
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Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall verka för att
främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt
med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv.
Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall verka för att
främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt
med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv. Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt påverkansarbete
som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter bedriver i frågor och ärenden av
utbildningsrelaterad karaktär.

7.9.1 Ledningsgruppen för Utbildning
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av ordförande.
Ledningsgruppen består av Vice Kårordförande för utbildningsfrågor, Vice Kårordförande
för studiesociala frågor, Vice Kårordförande för internationella frågor, samt Ordförande och
Vice Ordförande för utskottet. Kårstyrelse samt revisor är ständigt adjungerade med
yrkande- och yttranderätt.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att
att
att

inom sig utse en huvudansvarig för forsknings- och forskarutbildningsfrågor
i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i institutions-,
hus- och avdelningsråd, programledningar, utbildningsnämnder samt övriga externa
organ där Kåren har representanter
inom sig utse en huvudansvarig för utbildningspolitiska frågor
föra ett aktuellt register över Kårens representanter i externa organ, samt att informera
berörda organ om vilka personer Kåren utsett till representanter
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7.9.1 Ledningsgrupp för Utbildningsutskottet
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna
frågor såväl som Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsvarig för
interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor, Studiesocialt ansvarig samt erforderligt
antal ledamöter. Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Medlemmar av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att
att
att
att
att
att
att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i LTHs
beslutande och beredande organ.
föra ett aktuellt register över Kårens studeranderepresentanter i LTHs beslutande och
beredande organ, samt att informera berörda organs ordförande, eller motsvarande,
om vilka personer som Kåren utsett till studeranderepresentanter.
bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs i enlighet med 4.2 till kårstyrelsen.
till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning, som ej regleras i
reglementet, inom ledningsgruppen.
Utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av kåren initierade,
arbetsgrupper
genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att effektivisera det
gemensamma påverkansarbetet.
genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar gentemot LTHs
studenter med avseende på utbildningsrelaterade frågor.
i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper verka för en höjd
utbildningskvalité.

7.9.2 Arbetsgrupper
Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars ansvarsområden
stadgas nedan.
7.9.2 Arbetsgrupper
Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.

7.9.2.1 Gemensamma Studierådet
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Alternativ titulering är SRKår.
Gruppens arbete leds och fördelas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor. Samtliga
studenter på LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt på Gemensamma
Studierådets möten.
Det åligger Gemensamma Studierådet
att
att
att
att
att

samordna och bedriva utbildningsbevakning av kurser utanför obligatoriet
i samarbete med SRX handlägga utbildningsfrågor som berör hela fakulteten
ansvara för att det årligen arrangeras utbildningar för externa representanter
bistå Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor i dennes arbete
i övrigt verka för en höjd utbildningskvalitet vid Lunds Tekniska Högskola

Ingen

7.9.2.2 Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet
Alternativ titulering är SRInt eller ArbInt.
Arbetsgruppen rapporterar till Vice Kårordförande för Internationella frågor, om ej annat
beslutas är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Samtliga studenter på
LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt på Internationella
Arbetsgruppen tillika Studierådets möten. I arbetsgruppen ingår förutom därtill av
fullmäktige valda ledamöter ordförandena för IAESTE och BEST.
Det åligger Internationella Arbetsgruppen tillika Studierådet
att
att
att
att
att
att

bevaka studenternas intressen i frågor med internationell anknytning
verka för en god integrering av internationella studenter i kårens verksamhet
verka för en god integration mellan inhemska och utländska studenter
anordna evenemang, fadderi och annan verksamhet som främjar internationalisering
bistå Vice Kårordförande för Internationella frågor i dennes arbete
i övrigt verka för en ökad internationalisering inom Kåren och Lunds Tekniska
Högskolas verksamhet och ledning.

Ingen

7.9.2.3 Strategigruppen
Arbetsgruppen rapporterar till Utbildningsutskottets Ordförande, om ej annat beslutas av
ledningsgruppen är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Arbetsgruppen
bör inkludera ledamöter från fullmäktige samt övriga grupper och organ inom utskottet i sin
sammansättning.
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Det åligger Strategigruppen
att
att

bereda strategiska och utbildningspolitiska frågor till fullmäktige samt utskottets
övriga grupper
underhålla och bereda underlag till Kårens olika åsiktsprogram

7.9.2.1 Strategigruppen
Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är dessutom ansvarig för
att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen. Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög
utsträckning som möjligt ha en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
Det åligger Strategigruppen
att
att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk karaktär till fullmäktige,
utskottets övriga grupper samt studeranderepresentanter i LTHs beslutande och
beredande organ.
underhålla och bereda underlag till Kårens åsiktsprogram.

7.9.2.4 Generiska Arbetsgrupper
Utöver ovan stipulerade stående arbetsgrupper må ledningsgruppen inrätta erforderligt antal
övriga arbetsgrupper. Dessa skall ha ett tydligt uppdrag och rapportera till någon på förhand
bestämd ledamot av ledningsgruppen.

7.9.2.2 Generiska Arbetsgrupper
Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper. Behovet av införandet av en
generisk arbetsgrupp ska förankras i utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt
syfte kopplat till berikandet av samtliga studenters studiesituation. Ledningsgruppen
bestämmer på förhand vem som är ordförande för arbetsgrupperna. I de fall ordföranden av
arbetsgrupperna inte är en ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden för arbetsgrupperna
löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till ledningsgruppen.

7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud samt Kårens samordnande
studerandeskyddsombud. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för studiesociala
frågor.
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7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud. Kollegiet sammankallas av
Studiesocialt ansvarig.

7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga studierådsordföranden samt ordföranden för
arbetsgrupperna SRKår och SRInt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor.

7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor.

7.9.3.3 Utbildningsnämndskollegiet
Alternativ titulering är UNX.
I Utbildningsnämndskollegiet ingår de som innehar TLTH-mandat i utbildningsnämnderna.
Övriga ledamöter i utbildningsnämnderna är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.

7.9.3.3 Studeranderepresentantskollegiet
Alternativ titulering är STUX
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant från alla av LTHs
beslutande och beredande organ. Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre
delkollegier med avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas av
Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp beslutar om antalet,
omfattningen samt ansvarig för sammankallande av delkollegier.
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7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VmX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Internationella frågor.

7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VmX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig ledamot till att
sammankalla och leda Kollegiet.

7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Vice Kårordförande Studiesociala frågor. I kollegiet
ingår sektionernas likabehandlingsombud.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att
att
att
att
att
att

aktivt motverka diskriminering
erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till
Lunds Tekniska Högskola eller Kåren.
informera studenterna om deras rättigheter
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan
bistå Vice Kårordförande för Studiesociala frågor i dennes arbete med
likabehandlingsfrågor
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet

7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet ingår sektionernas
likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att

aktivt motverka diskriminering,
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att
att
att
att
att

erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till
Lunds Tekniska Högskola eller Kåren,
informera studenterna om deras rättigheter,
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,
bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med likabehandlingsfrågor,
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet.

7.9.3.6 Institutionsstyrelsekollegiet
Alternativ titulering är InstX.
I Institutionsstyrelsekollegiet ingår de som innehar TLTH-mandat i institutionsstyrelserna.
Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.

Ingen.

7.9.4 Poster
7.9.4.1 Utbildningsutskottets Ordförande
Alternativ titulering är LeGO.
Utbildningsutskottets ordförande sammankallar och leder arbetet i ledningsgruppen.
Det åligger Utbildningsutskottets Ordförande:
att
att
att

med sammankalla ledningsgruppen
leda och fördela arbetet i ledningsgruppen
sammankalla samt leda och fördela arbetet i strategigruppen

7.9.4.2 Utbildningsutskottets Vice Ordförande
Det åligger Utbildningsutskottets Vice Ordförande:
att
att

då så erfordras träda i Utbildningsutskottets Ordförandes ställe
vara Utbildningsutskottets Ordförande behjälplig i dennes arbete

7.9.4.3 Likabehandlingsombud
Alternativ titulering är LikO.
Likabehandlingsombudet skall erbjuda stöd och representation till medlemmar som anser sig
blivit diskriminerade av personer kopplade till LTH.
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Likabehandlingsombudet är Vice Kårordförande för Studiesociala frågor. Vice
Kårordförande för studiesociala frågor är ansvarig för att leda arbetet i LiBe.
Det åligger Likabehandlingsombudet
att
att
att

leda Kårens likabehandlingsarbete
leda och fördela arbetet inom Likabehandlingskollegiet
bevaka kårens intressen i olika organ för likabehandlingsfrågor.

7.9.4.5 Doktorandombud
Doktorandombud samordnar och leder tillsammans med vice kårordförande och
doktorandsektionens styrelse Kårens arbete i forskarutbildningsfrågor.
Det åligger doktorandombudet
att
att
att

bevaka Kårens intressen i olika organ för forskarutbildningsfrågor
att informera medlemmarna om forskarutbildningsfrågor
närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten

7.9.4.6 Samordnande studerandeskyddsombud
Det samordnande studerandeskyddsombudet bevakar Kårens intressen i organ för
arbetsmiljöfrågor, samt informerar medlemmarna om arbetsmiljöfrågor. Det samordnande
studerandeskyddsombudet är tillrika Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
Det åligger samordnande studerandeskyddsombudet att under lämpliga former kontinuerligt
hålla kontakt med sektionernas studerandeskyddsombud, samt att dessa hålls utbildade.
7.9.4.7 Miljöombud
Miljöombudet bevakar Kårens intresse i organ där miljömässig hållbar utveckling diskuteras.
Vidare bevakar miljöombudet Kårens verksamhet ur ett miljöperspektiv för att minimera
Kårens negativa påverkan på den yttre miljön. Det är därför viktigt att Miljöombudet är
påläst om aktuella föreskrifter som föreligger vid både Lunds universitet och vid LTH. Det
är även viktigt att Miljöombudet känner till vilka policyn och riktlinjer som berör miljömässig
hållbar utveckling på Kåren och hjälper till i de fall då dessa behöver utvecklas.
Miljöombudet kan även agera stöd vid liknande arbete på sektionerna och har i uppdrag att
skapa engagemang och vara drivande i utvecklingen av hållbart miljömässigt arbete på hela
LTH.

Ingen
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Förtydligande av föreslagna att-satser

Följande ständiga kollegier finns (med Kårens representant angiven):
ordförandekollegium
industrikontaktskollegium
sexmästarkollegium
studierådsordförandekollegium
utbildningsnämndskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium
programmästarkollegium
infokollegium
cafémästarkollegium
överphöskollegium
pengakollegium
idrottskollegium
arkivariekollegium

kårordförande
näringslivsansvarig
aktivitetssamordnare
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för internationella frågor
vice kårordförande för studiesociala frågor
aktivitetssamordnare
informationsansvarig
generalsekreterare
nollegeneral
generalsekreterare
idrottsutskottets ordförande
arkivutskottets ordförande

Följande ständiga kollegier finns (med Kårens representant angiven):
ordförandekollegium
industrikontaktskollegium
sexmästarkollegium
studierådskollegium
studeranderepresentantskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium
likabehandlingskollegium
programmästarkollegium
infokollegium
cafémästarkollegium
överphöskollegium
pengakollegium
idrottskollegium
arkivariekollegium

Bilaga till motion angående
Utbildningsutskottets struktur

kårordförande
näringslivsansvarig
aktivitetssamordnare
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för interna frågor
ledamot i Utbildningsutskottets
ledningsgrupp
studiesocialt ansvarig
studiesocialt ansvarig
aktivitetssamordnare
informationsansvarig
generalsekreterare
nollegeneral
generalsekreterare
idrottsutskottets ordförande
arkivutskottets ordförande
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Förtydligande av föreslagna att-satser

Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista
dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig,
Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande för internationella frågor och Projektledare
ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för överlämning. Arvode
utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30
juni nästföljande år för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista
dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig,
Aktivitetssamordnare och Projektledare ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i
december månad för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för Kårordförande,
Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsansvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor samt
Studiesocialt ansvarig.

Bilaga till motion angående
Utbildningsutskottets struktur
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Kårhuset Lund, 12 maj 2015

Bilaga
Verksamhetsplansgruppen förslag Utbildningsstruktur TLTH
Bakgrund
Arbetet med den nya strukturen grundar i följande ur Verksamhetsplanen 14/15:
Utveckling av kårens påverkansarbete
En central del i kårens verksamhet är påverkansarbetet gentemot exempelvis LTH
(Lunds Tekniska Högskola) och Lunds universitet, framförallt i syfte att påverka vår utbildning och
situationen kring denna. Under verksamhetsåret 2013/2014 har brister i organisationen kring
påverkansarbetet uppmärksammats.
Genom den organisationsöversyn som gjorts 2013/2014 har man uppmärksammat att det finns en
brist i tydligheten gällande arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordförandena. De
första stegen mot en bättre struktur måste ske under sommarens överlämning där en tydlig diskussion
tas kring arbetsuppgifterna och ansvarsfördelningen mellan de vice kårordförandena. Även efter detta
så krävs en utvärdering under året hur det förändrade arbetet har fallit ut.
Utbildningsutskottet har sedan 2011 haft en ny struktur som skiljer sig ganska mycket från andra
utskott. Utskottet består bland annat av en ledningsgrupp under ledning av en ideell ordförande samt
ett rådgivande organ (strategigruppen) och ett par undergrupper såsom exempelvis kårens studieråd
(SRKår). Efter ett antal år med denna struktur är det dags att se över hur strukturen fungerar och hur
de olika grupperna lever upp till sitt syfte.
•
•

Utvärdera arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordföranden.
Utvärdera utbildningsutskottets struktur.

Inledning

Utöver det faktum att ansvarfördelningen mellan de tre vice kårordförandena har varit otydlig har
även strukturen i utbildningsutskottet varit det. Detta beror delvis på otydligt definierade
arbetsuppgifter på de utbildningsansvariga i kombination med att området utbildning är väldigt brett.
Det beror även på att arbetsbelastningen, trots otydligheten, har varit väldigt stor, främst på Vice
Kårordförande med utbildningsansvar (VKOu). Vi har i arbetsgruppen därför valt att slå ihop
ovanstående delmål för att lösa problemet i stort.
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Förslag – Övergripande
För att lösa problemet med arbetsbelastningen var gruppen tidigt eniga om att mer resurser krävs på
utbildningsområdet. Detta var även någonting som Fullmäktige tog ett inriktningsbeslut om under
hösten 2014. Verksamhetsplanen tenderar till exempel att vara väldigt utbildningstung utan att kåren
har kunnat möta de behov av resurser som krävs, särskilt med avseende på att detta arbete sker utöver
den löpande verksamheten. Vi föreslår därför att den idag ideellt engagerade utskottsordföranden
övergår till en heltidspost samt att Vice Kårordförande med internationellt ansvar (VKOi) övergår till
att arbeta helt med utbildningsfrågor (i enlighet med VKOi-arbetsgruppens förslag).
I samband med att mer resurser läggs på utbildningsområdet kan Vice Kårordförande med
studiesocialt ansvar (VKOs), som idag till stor del har ansvar för rent utbildningspolitiska frågor, ta ett
större studiesocialt ansvar och arbeta närmare kårens övriga verksamhet, och framförallt fritidsbenet.
Det är dock viktigt att VKOs är fortsatt insatt i kårens utbildningsverksamhet enligt förslag på
ansvarsfördelning nedan då arbetsmiljöarbetet inte går att särskilja helt från utbildningsområdet. Den
stora skillnaden blir alltså att VKOs arbete inte blir lika tvådelat som det är idag. Istället blir VKOs
utbildningspolitiska ansvar endast det som är det studiesociala inom utbildningsområdet.
Som ytterst ansvarig för kårens påverkansarbete bör Kårordförande (KO) representera kåren på LUgemensam nivå i större utsträckning än i dagsläget. Detta kräver att KO är mer delaktig i kårens
utbildningspolitiska arbete. Då KO redan dagsläget har tagit ett steg närmare utbildningsområdet
anser vi att en ökad delaktighet i utbildningsfrågor känns naturlig och att arbetsbelastningen på KO
inte kommer öka märkbart. Detta förutsätter dock att Generalsekreteraren (GS) kan stödja KO
ytterligare i sitt arbete och att ansvarsfördelningen däremellan är god. Den stora skillnaden blir att KO
förväntas vara mer insatt i kårens utbildningspolitiska verksamhet för att kunna representera denna
utåt i större utsträckning likt många andra kårordföranden gör idag både lokalt och nationellt. Även
här går mer detaljer om ansvarfördelning att finna nedan.
Sammanfattningsvis föreslår vi en struktur som är i enlighet med andra kårer där TLTH får mer
resurser på utbildning. Detta innebär i sin tur att vi kan arbeta mer proaktivt med både
utbildningspolitiska och studiesociala frågor. Vi får även möjlighet att engagera oss mer på LUgemensam nivå där vi i dagsläget har väldigt låg närvaro och skulle behöva lägga mer tid för att öka
våra möjligheter att påverka. Förslaget ger oss även möjlighet att ta större plats i vårt nationella arbete
och arbeta proaktivt även här.

Förslag på titlar och ansvarsfördelning i utbildningsutskottet
Utöver förslagen på representation i olika organ nedan så finns ett behov av att i förväg definiera de
olika posternas fokusområden. Detta för att rätt person ska hamna på rätt post.
Vi ser först och främst ett behov av att ha en heltidarpost som kan samordna allt det
utbildningspolitiska arbete som bedrivs på kåren och som idag görs av en ideell utskottsordförande. Vi
vill i övrigt behålla utskottet som det ser ut i dag. Vi föreslår att denne heltidare kallas för
Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne person ska bland annat se till att prioriteringar i utskottet görs,
ha en övergripande koll på deadlines och hålla en beslutsuppföljning i utskottet så att inga frågor faller
mellan stolarna. Huvudansvarig för utbildningsfrågor bör även vara den som agerar representant för
utbildningsfrågor gentemot doktoranderna, i utbildningsberedningen (UBB) och tillsammans med KO
på LTHs ledningsnivå.
De heltidsarvoderade utbildningsansvariga (2st) som alltså inte leder utskottsarbetet bör båda kallas
för just utbildningsansvariga då de båda kommer arbeta rent utbildningspolitiskt. För att bedriva ett
nationellt påverkansarbete behöver dock kåren en utbildningsansvarig som är politiskt lagd och
intresserad av det rent politiska (det ”politiska spelet” om så vill) och en utbildningsansvarig som är
intresserad av att samordna det arbete som kårens alla studeranderepresentanter bedriver. Här tror vi
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att kåren söker två personer med lite olika intressen. En som vill bedriva nationellt utbildningspolitiskt
påverkansarbete och en som vill samordna och leda studentgrupper på fakultetsnivå. På de
utbildningsansvariga kan även den internationella representation som kommer finnas kvar och måste
samordnas läggas. Dessa två kan även ta ett större ansvar med verksamhetsplansarbetet och lägga mer
tid på studentärenden än vad som är möjligt idag. Mer tid kommer även kunna läggas på det
gemensamma arbetet i utskottet med till exempel utbildningar, Speak Up Days, workshops,
nyhetsbrev, undersökningar, förankring m.m.
Med detta sagt så ser vi dock fördelar med att i efterhand dela in specifika arbetsuppgifter mellan de
utbildningsansvariga så som den internationella representationen och ansvaret för kollegierna. Denna
indelning sker likt tidigare år under överlämningen och går via styrelsen.
För att vidare följa strukturen med namn på de utbildningsansvariga bör VKOs titel bara vara
studiesocialt ansvarig.

Förslag på representation i organ/grupper och förmöten till
detsamma
För att KO i större utsträckning ska representera kåren på LU-nivå så bör KO gå på LUS
Ordförandekollegiemöten som äger rum en gång i veckan istället för VKOu. KO sitter i dagsläget
redan med på förmötena och är väl insatt i vad som kommer upp där. Dessa möten behandlar även en
del kårgemensamma frågor som inte är utbildningspolitiska. Bytet blir därför naturligt. KO bör utöver
detta vara mer uppmärksam på vilka frågor som lyfts på förmötena till Utbildningsberedningens
sammanträden och till Strategigruppsmötena, läsa dagordningarna och sitta med på mötena vid behov.
Dessa möten bör KO reservera tid till att närvara på för att behov sannolikt kan uppstå.
Heltidaren med studiesocialt ansvar, idag VKOs, behöver inte vara lika aktiv på alla
utbildningsutskottets möten som i dagsläget. Förmöten till presidiet och SLTH behöver VKOs bara
delta på vid behov och alltså läsa dagordningarna och vara beredd att delta. Detsamma gäller
förmötena till Utbildningsberedningen där VKOs dock bara deltar på samma premisser som övriga
heltidare även om sannolikheten är större att behov uppstår.
Likt som för VKOs så finns inte behovet av att alla utbildningsheltidare närvarar på LTHs styrelseförmöten (SLTH-förmötena). Dessa möten är i allmänhet välberedda och ekonomitunga. En
utbildningsheltidare, lämpligtvis Huvudansvarig för utbildningsfrågor och KO ska däremot närvara på
dessa möten.
I takt med att VKOi avvecklas så kommer arbetet med att internationalisera kåren fördelas på alla
heltidare. Däremot kommer kåren ha kvar ansvaret för representation på Stort Internationellt Möte
(STIM-möten), Mastermöten samt behöva leda arbetet i Världsmästarkollegiet (VMX). Detta ansvar
ligger lämpligtvis kvar på utbildningsdelen av kåren då de är väldigt utbildningstunga samt att kollegiet
har uttryckt ett behov av stöd från en utbildningspolitiskt kunnig heltidare. Vi föreslår att en och
samma heltidare med utbildningsansvar tar sig an alla tre uppdrag men att detta inte behöver
specificeras i förväg.
Nedan följer en tabell som visualiserar skillnaden i representation från i dagsläget:
Graderingen A innebär att heltidaren alltid förväntas närvara och ska vara påläst inför mötet.
Graderingen B innebär att heltidaren bör ha läst handlingarna och frågat sig om närvaro är nödvändig.
Graderingen C innebär att närvaro bara är nödvändig om behov uppstår, likt andra heltidare.
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KO – Kårordförande UA – Utbildningsansvariga SA – Studiesocialt ansvarig
HU – Huvudansvarig för utbildningsfrågor

A – Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

HU, UA, SA

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, HU, UA, SA

Förmöte Presidium

KO, HU, UA,

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, HU, UA, SA

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, HU

B – Kanske

C – Sällan
KO

SA

UA, SA

HU, UA
Förmöte
Utbildningsberedningen

KO, SA

Strategigruppen

KO

HU, UA, SA

UtbO – Utbildningsutskottets ordförande
A - Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte Presidium

KO, VKOu,
VKOi, VKOs

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

B - Kanske

KO

UtbO

KO

Förmöte
VKOu, VKOi,
Utbildningsberedningen VKOs, UtbO
Strategigruppen

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

C – Sällan

KO
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Tidsplan och mandatperioder
Vi föreslår att samtliga utbildningsansvariga går på läsåret från och med hösten 2016 och alltså väljs in
på våren samma år.
Fördelarna med att samtliga i utskottet sitter under samma mandatperiod är att ansvarsområden kan
definieras och delas in vid ett och samma tillfälle. Då får alla i gruppen vara med och tycka till och visa
intresse för de olika områdena. En heltidare som sitter i utskottet under kalenderår kommer troligtvis
per automatik få ta över de arbetsuppgifter som heltidaren innan hade. Detsamma gäller budgeten
som klubbas på läsår. Chanserna till en bra överlämning är dessutom större under sommaren då
vinteröverlämningen är kortare och i dagsläget försvårad på grund av den nya läsårsindelningen.
Dessutom får gruppen en större chans att lära känna varandra och arbeta enhetligt under ett och
samma år.
Nackdelen med att alla väljs in på samma mandatperiod är försvårandet av kontinuiteten. Om hela
gruppen väljs på nytt varje år så ställer detta mycket högre krav på överlämningen. Vi tror dock att
detta kan fungera bra och att fördelarna överväger nackdelarna.

En till heltidare
Vi tror inte att gruppdynamik och platsbrist på kontoret kommer att vara ett problem. En
kontorsplats finns tillgodo i pedell-båset och gruppdynamiken kommer troligtvis förbli lika god som
idag med en till heltidare i gruppen.

GS - Vice Kårordförande
Den observante la märke till att de utbildningsansvariga nu inte heter Vice Kårordförande längre. GS
är idag redan informellt via delegationsordningen Vice Kårordförande och har tillsammans med KO
hela det ekonomiska ansvaret för Kåren. Detta ansvar har som följd att GS har en god översikt över
hela Kårens verksamhet. GS är dessutom den som är mest på kontoret och det underlättar även i de
fall då KO behöver stöd i arbetsledningen. Övergången till just Vice blir därför naturlig. Denna
bedömning ligger dock utanför gruppens ansvar.

Ekonomi
Något som också ligger lite utanför denna grupps uppdrag är att utreda huruvida kåren har råd att
arvodera ytterligare en heltidare samtidigt som finansieringen av VKOi successivt försvinner. Vi tror
helt enkelt att större prioriteringen kommer att behöva göras inom organisationen.

Arbetsbeskrivningar
Om förslaget klubbas så kan gruppen ta ansvar för att postbeskrivningar i enlighet med detta förslag
tas fram i god tid till nomineringen av de nya posterna.
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MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar
14/15

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar 15

ALEXANDER THEOFANOUS,
Vice Kårordförande med utbildningsansvar
14/15

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelses ordförande 14/15

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

DANIEL LUNDELL,
Ledamot Kårstyrelsen 14/15
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Kårhuset Lund, 27 januari 2016
Motionssvar: Motion angående Utbildningsutskottets struktur Karin Dammer, Kårstyrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående Utbildningsutskottets
struktur
Styrelsen ställer sig positiva till att förbättra arbetssituationen för utbildningsutskottet och ge dem
möjlighet att kunna utföra sina arbetsuppgifter grundligt. Särskilt ställer vi oss positiva till att utskottet
kan jobba mera med de många studentrepresentanter som är engagerade inom utskottet. En bra
samordning av dem och bra forum för dem att samverka hoppas vi kommer att få vårt påverkansarbete
att nå nya höjder.
Vi tror att det bästa alternativet är att de här uppgifterna utförs av en heltidsarvoderad snarare än ideella
funktionärer. Vi vill inte heller att vi Utbildningsutskottet ska behöva sänka sin ambitionsnivå då vi som
kår måste jobba för att ha en utbildningsbevakning på så bra nivå som vi kan uppbåda. Uppdraget att
utbildningsbevaka har trots allt givits till oss från högsta ort och utgör vårt existensberättigande.
Förslaget stöds av och har sitt ursprung i ett tidigare fullmäktigebeslut och det ekonomiska underlag
som presenterats för styrelsen stödjer att vi har en ekonomisk möjlighet att anställa en heltidare till. När
det gäller heltidargruppens storlek är det något som arbetsgruppen för organisationsutveckling
behandlar och att det finns en ny heltidare kommer att tas med i diskussionerna där.
För att se om den nya heltidaren har haft önskad effekt önskar styrelsen att en utvärdering genomförs
efter nästa verksamhetsår. En sammanställning av vad utbildningsutskottet själva vill uppnå kommer att
skickas till styrelsen under våren.
Styrelsen vill också göra några förtydliganden i motionen. Det gäller i att-sats 10 där vi föreslår att
fastställa ändras till stadfästa för att förtydliga att styrelsen inte vill detaljstyra utbildningsutskottets
arbete samt i att-sats 15 där det behöver förtydligas vem som har ansvaret för de
universitetsgemensamma frågorna.

Styrelsen yrkar därför på
att

i att-sats 10 ändra från ”fastställa” till ”stadfästa”

att

i att-sats 15 under åligganden lägga till ”att bevaka universitetsgemensamma
utbildningspolitiska frågor”

att

i början av verksamhetsåret 2017/2018 utvärdera huruvida åtgärderna har fått önskad effekt;
denna utredning ska redovisas senast sista Fullmäktigemötet 2017

att

med ovanstående ändringar och tillägg bifalla motionen

I tjänsten,

KARIN DAMMER
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående utbildningsutskottets
struktur
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Motion angående uppföljning

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linn Svärd, VKOi ’16

Motion angående uppföljning av kårens arbete
gällande internationalisering och miljö
Bakgrund
Vid vårens Fullmäktigemöte ändrades utbildningsutskottets struktur, med detta har TLTH inte längre ett
miljöombud. Därtill avvecklas VKOi enligt den handlingsplan som är bifogad. Således har den operativa
verksamheten med fundamentalt ansvar för internationalisering och miljöarbete avvecklats.

Förslag
Min fråga till er är vem som ska ha ansvar för att TLTH fortsatt driver påverkansarbete gällande
Internationalisering och Miljö1 både internt och externt för organisationen.
Nedan följer fem alternativa lösningar
att

Kårordförande bevakar och rapporterar till Styrelsen (t.ex. genom medarbetarsamtal)

att

Utskottsordförande rapporterar till Styrelsen alternativt Kårordförande

att

Det åläggs en person inom varje ben (fritid/näringsliv/utbildning) att ha primärt ansvar

att

En enkät tas fram, denna fylls i av Heltidare och/eller Utskottsordförande och rapporteras till Styrelsen

att

Ingen kontroll eller uppföljning görs.

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD
Vice Kårordförande Internationella frågor i ’16

1

Skriver dem tillsammans men observera att dess verksamhet är skild.

Motion angående uppföljning
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HANDLINGSPLAN
Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Handlingsplan för avveckling av funktionärsposten
Vice Kårordförande med internationellt ansvar
Bakgrund
2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det här drabbar bland annat det bidrag som LTH
ger till Teknologkåren vid LTH (TLTH) och som innefattar finansiering av Vice Kårordförande för
Internationella frågor (VKOi). Bidraget har sänkts med 60000 kr för 2015 vilket motsvarar ca 25 % av
finansieringen. Det kommer att fortsätta sänkas med 50000–60000 kr de följande tre åren vilket gör att vi
står utan finansiering för VKOi från och med 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt handling.
Arbetsgruppen tittade igenom VKOi:s arbete och internationaliseringsarbetet på TLTH och
konstaterande att många av VKOi:s arbetsuppgifter borde ligga under andra funktionärsposter. Dessutom
ansåg gruppen att Kårens internationaliseringsarbete bör omstruktureras från grunden.
Internationalisering är inget som kan skötas av en specifik person, utan bör genomsyra hela Kårens
verksamhet.
Gruppen ansåg att rätt steg i Kårens internationaliseringsarbete vore att avveckla funktionärposten VKOi,
och att en lämplig implementeringstid för detta borde vara ett och ett halvt år (det vill säga till årsskiftet
2016/2017). Samtidigt ansåg gruppen att Kåren borde se över sitt internationaliseringsarbete från
grunden. Därför lyftes till FM2, den 9 mars, ett förslag som innefattade att ta fram en
internationaliseringsplan och en handlingsplan för avveckling av VKOi.
Fullmäktige valde att godkänna förslaget och denna handlingsplan togs därför fram. Handlingsplanen har
varit på remiss hos alla hel- och deltidsarvoderade funktionärer samt hos utbildningsutskottets
ledningsgrupp, eftersom det framför allt är dessa som berörs av förändringarna. Handlingsplanen har
också skickats på remiss till utbildningsutskottets strategigrupp, kårstyrelsen och de fyra personer som
tidigare har innehaft posten VKOi.

Tidsplan
Tidpunkt

Handling

FM6 2015

Fullmäktige tar beslut om handlingsplan och internationaliseringsplan.

Milstolpe 1:
1 juli 2015

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på.

Milstolpe 2:
18 januari 2016

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på. En ny VKOi går på
med en mandatperiod på ett halvår.

Milstolpe 3:
1 juli 2016

Överföring av VKOi:s utbildningsrelaterade arbetsuppgifter till utbildningsutskottets
ledningsgrupp. VKOi går av. Istället går ytterligare en utbildningsbevakare med
mandatperioden ett år på, i enlighet med handlingsplan rörande utbildningsutskottets
sammansättning (se nedan).
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HANDLINGSPLAN
Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Den tid som frigörs när arbetsuppgifter flyttas från VKOi till andra heltidare ska läggas på två saker. Först
och främst ska VKOi ta ett större ansvar för de uppgifter som åligger utbildningsutskottets ledningsgrupp
gemensamt, och på så sätt avlasta övriga ledningsgruppen. Dessutom ska VKOi ta ett stort ansvar för att
säkerställa att denna handlingsplan följs och att avvecklingen sker enligt plan.
Som nämnt i bakgrunden beslutades på FM2 att ta fram en handlingsplan med en implementeringstid på
ett och ett halvt år. Emellertid sker det, parallellt med arbetet kring VKOi:s avveckling, också en utredning
av utbildningsutskottets sammansättning. Resultatet av dessa två utredningar bör vara förenliga. Enligt
handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning, som avses lyftas FM6, ska
utbildningsutskottets nya sammansättning börja gälla 1 juli 2016 och VKOi-posten ska då ersättas med en
renodlad utbildningsbevakare. Milstolpe 3 är anpassad därefter.
Även om nämnda handlingsplan förändras eller inte bifalls så anser arbetsgruppen att det inte finns
utrymme för att minska på utbildningsresurserna. VKOu är i dagsläget hårt belastad, och eftersom VKOi i
så pass stor utsträckning arbetar med utbildningsfrågor så behöver en avvecklad VKOi ersättas med en
utbildningsbevakare - oavsett om handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning antas eller ej.
Utbildningsbevakaren bör sitta på samma mandatperiod som VKOu av ett antal anledningar. Det kan leda
till svårigheter att hitta en bra gruppdynamik och arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp, när alla förutom en person sitter på samma mandatperiod. Dessutom har möjligheterna att
hålla en bra överlämning på vintern minskat på grund av den nya läsårsindelningen. Det finns såklart
också nackdelar med att sitta på samma mandatperiod, framför allt att det kan det leda till ett
kunskapstapp mellan olika år. Större krav ställs därför på överlämningen. Arbetsgruppen anser dock att
fördelar med att övergå till samma mandatperiod överväger nackdelarna.
Att mandatperioden för den sista VKOi:n enbart är ett halvår skulle kunna vara problematiskt. Framför
allt skulle det kunna medföra svårigheter att finna lämpliga kandidater till posten, på grund av att personer
som annars hade varit intresserade inte vill sitta enbart ett halvår. Å andra sidan skulle det kunna öppna
upp för andra personen att söka, som av olika anledningar inte är intresserade av att sitta ett helt år. Det
finns också en möjlighet för den som väljs till VKOi 2016, att därefter även väljas till den
utbildningsrepresentantpost som ersätter VKOi, och på så sätt totalt sitta i ett och ett halvt år. Även om
arbetsgruppen ser potentiella hinder med att mandatperioden för VKOi 2016 enbart är ett halvår, anser
den att dessa är överkomliga. I det fall att ingen lämplig kandidat hittas får VKOi:s kvarvarande
arbetsuppgifter täckas upp av och ideellt engagerade eller andra heltidsarvoderade funktionärer.

VKOi:s arbetsuppgifter
Idag arbetar VKOi med följande saker:
Utbildningsfrågor. Detta innefattar både generella utbildningsfrågor och frågar som specifikt rör
internationalisering och in- och utresande studenter.
Kontakt med Internationella Avdelningen i olika frågor.
o

Stort Internationellt Möte (StIM) ungefär var tredje vecka, tillsammans med
Internationella Avdelningen och vicerektor för internationella frågor.

o

Mastermöte tillsammans med Masterkoordinatorer och Masterföreståndare. Två, tre
möten per termin.

Världsmästarkollegiet (VMX). I dagsläget arrangerar VMX event för inresande studenter såväl
som diskuterar frågor rörande internationalisering och in- och utresande studenter.

Handlingsplan för avveckling av VKOi

2 ( 5)

HANDLINGSPLAN
Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Tilläggsmeritpoäng för utbytesstudier. Detta innefattar både att se över och eventuellt
uppdatera tilläggsmeritpoängssystemet samt att besvara studenters frågor gällande
tillgodoräknande.
Samordning av nollning, både vårterminsnollningen och inkommande studenters deltagande i
höstterminsnollningen.
Samordning och anordning av Arrival Week. Hålls två gånger per år, inför varje termin.
Planeras ihop med både Internationella Avdelningen och världsmästarkollegiet. Innefattar
framför allt:
o

Registration Day. En dag då inkommande studenter tas emot på LTH, får information
från Internationella Avdelningen och Kåren samt får rundvandring på campus av VMX.

o

Welcome Party. Fest i Gasquesalen för alla internationella studenter på Lunds
Universitet.

Anordning av andra aktiviteter, såsom:
o

Global Night. Ett efterföljande event till Global Day som i sin tur åsyftar att informera
om och inspirera till utbytesstudier. Har arrangerats en gång per år.

o

The International Day. En dag med olika evenemang för internationella studenter som
arrangeras gemensamt av flera kårer. Temat och konceptet varierar från gång och dagen
har arrangerats en gång per år med ett antal uppföljningsevenemang.

o

JET-lag. En sittning tillsammans med Lundaekonomerna och Juridiska Föreningen som
har arrangerats en gång per år.

Personärenden, det vill säga frågor från såväl utresande som inresande studenter. Kan röra allt
från varför man ska vara medlem i kåren till mer utbildningsrelaterade frågor.
Utöver detta har VKOi ytterligare ett antal åliggande, som följer med att posten är heltidsarvoderad.
Exempel på detta är arbete i olika arbetsgrupper och med verksamhetsplanspunkter. Dessa uppgifter
fördelas i dagsläget till heltidare beroende på ämnesområde, och detta bör utan problem kunna fortsätta
göras även utan en VKOi. Dessa arbetsuppgifter omfattas därmed inte av denna handlingsplan.

Fördelning av arbetsuppgifter
Den övergripande tanken i fördelningen av arbetsuppgifter har varit att flytta över dem till den heltidare
som ansvarar för motsvarande arbetsuppgifter när det rör sig om svenska studenter. Tidpunkten har valts
till när en ny heltidare har gått på respektive post, under verksamhetsåret 2015/2016. Den faktiska
överlämningen av arbetsuppgifter ska ske under överlämningsperioderna.
Utbildningsrelaterade frågor kommer inte lämnas över under verksamhetsåret 2015/2016, utan först när
verksamhetsåret 2016/2017 tar vid. Som nämnt ovan är tanken att VKOi, i takt med att arbetsuppgifter
fördelas ut, ska ta ett allt större ansvar för utbildningsrelaterade frågor. Det känns därför rimligt att dessa
frågor flyttas från VKOi till utbildningsutskottets ledningsgrupp först när den sista VKOi:n går av sin
post.
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HANDLINGSPLAN
Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Milstolpe 1

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Milstolpe 2

Milstolpe 3

KO
GS

Översyn av
tilläggsmeritsystemet

Näringsliv

Personärenden rörande
näringslivsfrågor

VKOu
VKOs

Personärenden rörande
studiesociala frågor

Pedell
Styrelse
Nollegeneral

Samordning av nollningen
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
nollningsrelaterade frågor

Info

Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
informationsspridning

Aktsam

Samordning av Arrival.
Samordning och anordning av
aktiviteter såsom, Welcome
Party, JET-lag och The
International Day.
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
aktiviteter
Kontaktperson för BEST

Arkad
UtbU:s
Ledningsgrupp

Utbildningsfrågor
Anordning av Global Night
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
utbildningsfrågor
StIM
Mastermöten
VMX

Kanslist

Besvara frågor om
tillgodoräknande av
tilläggsmeriter
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HANDLINGSPLAN
Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Internationella avdelningen
Avvecklingen av VKOi kommer få en stor inverkan på relationen mellan Internationella Avdelningen och
Kåren. Internationella Avdelningen har kontinuerligt hållits uppdaterade kring processen om VKOi:s
framtid och är införstådda i att posten kommer avvecklas. De är också medvetna om det faktum att
avvecklingen kommer påverka deras arbetssätt och har haft detta uppe på diskussion. I dagsläget sköter
VKOi kontakten med Internationella Avdelningen i alla frågor. En viktig del av processen är därför att
fortsätta hålla Internationella Avdelning uppdaterade kring var i processen Kåren befinner sig, samt vem
de ska höra av sig till i vilka frågor i takt med att detta förändras.

Ansvar
Kårstyrelsen är ytterst ansvarig för att denna handlingsplan implementeras i verksamheten. VKOi är
ansvarig för att hålla Internationella Avdelningen uppdaterad enligt ovan.

Kontaktuppgifter
Arbetsgruppen som har tagit fram handlingsplanen är listade här nedan, detta för att göra det möjligt att i
framtiden kunna kontakta gruppen ifall det skulle uppstå några frågor.
Jacob Adamowicz

jacob.adamowicz@gmail.com

Sara Gunnarsson

saragunnarsson91@gmail.com

Daniel Lundell

daniellundell91@gmail.com

Mikael Novén

mikael.noven@gmail.com

Linn Svärd

linnsvard@me.com

Linnea Thörnqvist

linneathornqvist@hotmail.com

Arbetsgruppen genom

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar, 2015

Handlingsplan för avveckling av VKOi

5 ( 5)

STYRELSEHANDLING
Önskelista för UtbU

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Alexander Pieta Theofanous,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

Stadfästande av förväntningar på
Utbildningsutskottet under
nästkommande verksamhetsår
Bakgrund
På FM-sammanträde nr 1 (onsdagen den 3:e februari 2016) presenterade en arbetsgrupp som
jobbat med att ta fram en ny struktur för Teknologkårens utbildningsutskott. Arbetsgruppen
bestod av undertecknad, Daniel Lundell, Sara Gunnarsson, Micaela Bortas, Jacob
Adamowicz samt Linnea Thörnqvist. På sagde FM-sammanträde producerade arbetsgruppen
sitt slutgiltiga förslag på Utbildningsutskottets struktur. Gruppens undersökningar påvisade
att TLTH:s ekonomi klarar av att finansiera en till heltidsarvorderad. Dessutom
presenterades konkreta och fulltäckande ändringar i styrdokumenten – stadga, reglemente
och policy för arvordering – som skulle möjliggöra reformen av UtbU:s struktur. Förslaget
bifölls i sin helhet och dessutom i konsensus; Av de 21 röstberättigade på mötet röstade
samtliga för förslaget.
Förslaget bifölls med en del redaktionella ändringar. Dessutom bifölls ett tillägg från
styrelsens motionsvar:
Att i början av verksamhetsåret 2017/2018 utvärdera huruvida åtgärderna har fått önskad
effekt; denna utredning ska redovisas senast sista Fullmäktigemötet 2017.
Följande viljeyttring, i form av en protokollsanteckning från sagde FM-möte, utökar
styrelsens tillägg:
”Fullmäktige vill med en tydlig viljeyttring säga till framtida fullmäktigeledamöter att vi lägger
stor vikt vid att utredningen av utbildningsutskottets struktur, med bland annat en extra
heltidare, tas på största allvar. Har lösningen visat sig vara bristfällig skall fullmäktige inte vara
rädda för att riva upp beslutet och hitta en annan, bättre lösning. Det är dyrt att arvodera
funktionärer om den tänka lösningen visar sig ha brister”
Bilagor
Bifogat till denna handling finner ni två dokument.




en slutrapport som redogör för processen av framtagandet av den nya strukturen
samt vilka önskemål som bör lägga grunden för utbildningsutskottets framtida
arbete.
Själva ”önskelistan”, saxad ur ovan nämnda dokument.

Det är min förhoppning att dokumenten ska kunna vara vägledande för framtidens
utbildningsutskott samt skapa förutsättningar för ett bättre, effektivare och transparent
påverkansarbete.
Styrelsehandling - Utbildningsutskottet framöver
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STYRELSEHANDLING
Önskelista för UtbU

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Alexander Pieta Theofanous,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

Förslag
Teknologkåren borde ha en etablerad bild av vilka förväntningar som ställs på
Utbildningsutskottet.
Jag yrkar på
Att

styrelsen stadfäster önskelistan som motsvarar de förväntningar organisationen kan
ställa på utbildningsutskottet under kommande verksamhetsår.

I tjänsten, dag som ovan
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
Utbildningsutskottets Ordförande 15/16
0704648925
utbuo@tlth.se, theofanous.alexander@gmail.com
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Teknologkåren vid LTH
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
14 april 2016

Slutrapport – Utredning av
Utbildningsutskottets struktur

Inledning
Syfte
Syftet med det här dokumentet är att bidra med en tydlig beskrivning av vad
Utbildningsutskottets strukturreform, som färdigställdes under våren 2016, förväntas
åstadkomma då strukturreformen initieras med början av verksamhetsåret 16/17. Därutöver
ges ett historiskt perspektiv av det som föranlett strukturreformen. Dokumentet avslutas med
en lista på strategiska mål för Utbildningsutskottets verksamhet.
Dokumentet bör användas som underlag för:





Överlämning till nytillträdande heltidare för verksamhetsåret 16/17.
Uppföljning samt utvärdering av Utbildningsutskottets struktur. Intressenter i detta
avseende är:
o Teknologkårens styrelse (STLTH),
o Teknologkårens fullmäktige (FM),
o Utbildningsutskottets ledningsgrupp (LeG).
 Dokumentet anger rekommendationer på arbetssätt och
förhållningssätt gentemot LTH:s studenter.
Historisk referens rörande Teknologkårens organisationsutveckling.

Innehållsförteckning
Inledning
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Solidariskt och engagerande
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Ledamöters roll

11

Huvudansvarig för utbildningsfrågor

11

Studiesocialt ansvarig

11

Utbildningsansvarig för interna frågor

12

Utbildningsansvarig för externa frågor

12

Önskelista
Avgränsningar

14
14

A – Utbildningsutskottet ska vara insatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt
den forskningspolitiska agendan som bedrivs vid LTH och LU centralt.
15
B – Utbildningsutskottets ska skapa, vidareutveckla samt implementera hållbara samt
rättssäkra metoder för hanterande av klagomål från studenter
15
C – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete med att förebygga
diskriminering vid LTH
16
D – Utbildningsutskottet ska försäkra att mastersstudenter har ett reellt inflytande i beslut
som berör mastersprogrammen.
16
E – Utbildningsutskottet ska jobba aktivt och kontinuerligt för att befolka
studeranderepresentantsposterna som TLTH förvaltar.

17

F – Utbildningsutskottets ska säkerställa att ledningsgruppens ledamöter har en naturlig
och kontinuerlig närvaro bland sektionernas grupperingar som hanterar studierelaterade
ärenden.
17
G – Utbildningsutskottet uppdaterar studeranderepresentantshandboken till den grad att
den täcker in alla relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.
17
H – Utbildningsutskottet ska säkerställa att överlämning till efterträdare sker strukturerat
samt eliminerar risken att viktiga ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller
mellan stolarna.
18
I – Utbildningsutskottet ska i samråd med tillhörande kollegier driva omfattande
opinionsundersökningar där studenternas åsikter i frågor av studiesocial och
utbildningsrelaterad karaktär bokförs, redovisas och används.

18

J – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och kontinuerligt arbete
med att informera medlemmarna om aktuella utbildningsfrågor på fakultets-, universitetsoch nationell nivå.
19
K – Utbildningsutskottet ska säkerställa att samtliga studeranderepresentantsuppdrag
utlyses och de studenter som ges uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär
samt vilken fråga eller agenda som studenten ska driva.
19
L – Utbildningsutskottet ska etablera metoder, riktlinjer, handlingsplaner eller policier
som i så hög utsträckning som möjligt skapar goda förutsättningar för ett ideellt
engagemang inom studiebevakningen över hela LTH.
20
M – Utbildningsutskottet ska etablera metoder eller handlingsplaner som säkerställer att
såväl studenter som studiebevakningen vid de utbildningar som saknar, eller har svag,
representation i beslutande och beredande organ får ett reellt inflytande i
påverkansarbetet.
20
N – Utbildningsutskottet ska kontinuerligt utveckla studeranderepresentantskollegiet
(StuX) samt förhållningssättet gentemot densamma för att i så hög utsträckning som
möjligt använda kollegiet som sin primära och mest effektiva kommunikationsplatformen
gentemot studeranderepresentanterna.
21
O – Utbildningsutskottet ska säkerställa att de delegater eller studeranderepresentanter
som representerar Teknologkåren gentemot Lunds Universitets Studentkårer och
Sveriges Förenade Studentkårer är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de
förväntas ta.
21
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P – Utbildningsutskottet ska säkerställa att Speak Up Days, eller fullgott alternativt,
anordnas med en hög anslutning av närvarande vid anordnade eller tillhörande aktiviteter
och evenemang.
22
Q – Utbildningsutskottet ska vara framträdande i formella och mediala sammanhang
genom att svara på samtliga inkomna remisser samt skriva debattartiklar med avseende att
påverka aktörers beslut i frågor av studierelaterad karaktär.
22
R – Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar, implementerar, utvärderar och
utvecklar kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.
23

Struktur
Inledning
Dokumentet är indelat i tre delar: Inledning, Bakgrund och Önskelista. I inledningen beskrivs
dokumentets struktur och innehåll. Detta för att klargöra för läsaren vem i, eller vilka delar av,
Teknologkåren som berörs av innehållet i resten av dokumentet. Dessutom redogörs för den
process som lett till strukturreformen samt vilka aktörer som varit involverade i framtagandet
av strukturreformen. Inledningen läses orienterande och är skrivet för att göra
händelseförloppet, från idé till tanke med den nya strukturen, begripligt.
Intressenter: Kårfullmäktige, Kårordförande, Kårstyrelsens ordförande, Arkivutskottet, övriga
externa aktörer eller nyfikna individer.

Bakgrund
En kortfattad beskrivning av de resonemang och argument som ligger till grund för
önskelistan finns i delen ”Bakgrund”. Bakgrunden ger allmän vägledning samt uppmaningar till
de aktörer som kommer att behöva ta ställning eller förhålla sig till dokumentets innehåll
framöver. Bakgrunden är till för att skapa en orienterande beskrivning av de faktorer som kan
vara relevanta i en framtida bedömning, utredning eller kartläggning med avseende på
Utbildningsutskottets strukturreform. Dessutom innehåller bakgrundsdelen
rekommendationer om arbetssätt samt generella praktiska tips för utskottets ledamöter att ta
ställning till. I den här delen ska det ges en allmän beskrivning av hur och med vad respektive
heltidare bör jobba inom utskottet. Bakgrundsdelen kan ses som ett komplement till
reglemente och arbetsbeskrivningar. Bakgrunden läses orienterande och avser att skapa en
utgångspunkt som utskottets ledamöter kan ta avstamp ifrån.
Intressenter: Utbildningsutskottet, Kårstyrelsen, Studierådskollegiet, heltidare,
studeranderepresentanter.

Önskelista
Delen ”Önskelista” innehåller målsättningar som illustrerar förväntade effekt- och resultatmål
utav Utbildningsutskottets strukturreform. Rubrikerna i önskelistadelen anger de mål som
Utbildningsutskottet förväntas uppnå eller ”bocka av” under verksamhetsåret 16/17.
Önskelistan kompletteras med förslag på utvärderingsmetoder såväl som uppföljningsmetoder.
Metoderna är inkluderade eftersom abstraktionsnivån på de målen varierar, något som fordrar
förtydliganden. Önskelistan sätter mer än bara en hög ambitionsnivå. Önskelistan sätter krav
på vad som förväntas av utskottet under det kommande, men även framtida, verksamhetsår.
Intressenter: Utbildningsutskottet, Kårstyrelse, Kårfullmäktige, Revisorer, Studierådskollegiet.
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Historik
Utgångspunkt
Utbildningsutskottet, i den form och struktur som finns i skrivande stund, har funnits sedan
början av verksamhetsåret 11/12. Sedan utskottet startades har det inte gjorts någon
undersökning rörande utskottets utveckling. För varje verksamhetsår som passerat har
Utbildningsutskottet haft olika tillvägagångssätt och prioriteringar. Förändringarna har inte
dokumenterats eller har fallit i glömska. Efter några år av varierande framgång och utförande
av utskottets verksamhet ansågs det lämpligt att införliva några ändringar. Teknologkårens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 angav följande delmål under kapitlet ”Utveckling
av kårens påverkansarbete”:



Utvärdera arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordföranden
Utvärdera utbildningsutskottets struktur.

Anledningen till att verksamhetsplanen innefattade de två delmålen var för att det under
tidigare år uppenbarat sig problem rörande utskottets arbete. Ett stort problem var att Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor varit, i flera år, överbelastad. Dessutom indikerades det
av utskottets sittande såväl som tidigare ledamöter att TLTH:s påverkansarbete, med
Utbildningsutskottet (UtbU) i spetsen, var bristfälligt i mån av förankring gentemot
studenterna samt organisering av ledamöter i LeG. Även TLTH:s styrdokument uppfattades
som bristfälliga i avseendet att redogöra för arbetsuppgifter och ansvarsområden för
funktionärerna i UtbU. Utöver ett varierat antal ideella ledamöter, eller funktionärer, har LeG
bestått utav:





Vice Kårordförande med internationellt ansvar (VKOi – heltidsarvorderad),
Vice kårordförande med Studiesocialt ansvar (VKOs – heltidsarvorderad),
Vice kårordförande för utbildningsfrågor (VKOu – heltidsarvorderad),
Utbildningsutskottets ordförande (Utbu-LeGO – ideell)

En ideell utskottsordförande för en grupp där en stor del av ledamöterna är heltidsarvorderade
skapade hinder med avseende på ledning och styrning. Det gjorde det svårt för utskottet att
sammanträda och följa upp sina ärenden på ett effektivt sätt. Utskottet saknade även hållbara
rutiner och verktyg för att hantera studentärenden. Därutöver fanns det oklarheter rörande
ansvarsfördelning inom utskottet samt i vilken utsträckning transparens, öppenhet och
kommunikation skulle tillämpas gentemot studentpopulationen.

Påbörjande av revidering
Mot slutet av höstterminen 2014 påbörjades arbetet med delmålen genom att två
arbetsgrupper inrättades, en för respektive delmål. Båda arbetsgrupperna bestod då av Rickard
Möller (VKOi 2014), Daniel Lundell (Utbu-LeGO 2015), Sara Gunnarsson (KO 14/15),
Micaela Bortas (VKOs 14/15) och Alexander Pieta Theofanous (VKOu 14/15).
Arbetsgrupperna kunde väldigt tidigt i sitt arbete (efter några få möten) konstatera att
1. Utbildningsutskottet hade många brister av varierande karaktär såväl som tyngd. Detta
indikerade i sin tur att utskottet var i behov av en strukturreform.
2. Arbetsfördelningen mellan de tre vice kårordförandena (VKO) var skev i förhållande
till arbetsbelastning samt otydlig i förhållande till ansvarsområden. Detta indikerade i
sin tur att utskottet lider av en kultur, eller ett tillvägagångssätt, som inte är
ändamålsenligt i relation till TLTH:s styrdokument.
3. Utbildningsfrågor och hantering av studentärenden behöver prioriteras i högre grad.
Hur utskottet än pusslar med ansvarsområden och arbetsuppgifter var det omöjligt att
uppnå ambitionen, av ett ändamålsenligt och fullt fungerande utskott, med de
heltidare som fanns till hands. Detta indikerade i sin tur att det behövs en till heltidare,
utöver en finjustering av nuvarande heltidares roll.
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Etablerad problembild
Arbetsgrupperna enades om att de skulle slås ihop och att de två delmålen skulle innefattas av
en större utvärdering. Den nya arbetsgruppen, hädanefter ”Reformgruppen”, enades om att
leverera ett förslag på en ny struktur för UtbU samt reviderade arbetsuppgifter och
ansvarsområden för respektive heltidare verksam inom utskottet. I början av 2015 eskalerade
intensiteten på, samt frekvens av, Reformgruppens möten. Rickard Möller gick av som
heltidare i och med att hans mandatperiod var över och ersattes med Linnea Thörnqvist
(VKOi 2015). Jacob Adamowicz (Ordförande STLTH) lades till i Reformgruppen.

Det första förslaget
Reformgruppen presenterade sin första leverabel, en proposition, till FM-sammanträde nr 6
(onsdagen den 19 maj 2015). I det förslaget presenterade Reformgruppen ett ramverk kring
hur den nya strukturen borde se ut. Ramverket angav vilka allmänna ansvarsområden som
respektive berörd heltidare, av propositionen, skulle hantera. Propositionen bifölls av
fullmäktige med följande tre att-satser:
1. att Anta förslaget i sin helhet.
2. att Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som har i uppdrag att hitta de pengar som krävs
för att implementera förslaget och i samband med detta gör de nödvändiga ekonomiska
prioriteringarna. Gruppen ska avrapportera sitt arbete till fullmäktige innan den 1a
december 2015.
3. att Lämplig grupp tillsätts för att göra nödvändiga stadge- och reglementesändringar i
enlighet med det bifogade förslaget om utbildningsstuktur.
Förslaget som presenterades för fullmäktige var ett ramverk för den nya UtbU-strukturen som
i sin tur innebar att en till heltidare med utbildningsansvar skulle tillsättas. Bifallandet av attsats
1 markerade ett inriktningsbeslut av fullmäktige av att utskottsreformen var en prioriterad
fråga samt att fullmäktige var positivt inställda till att införa en till heltidare med
utbildningsansvar. Bifallandet av attsats 2 och 3 ledde, i efterhand, inte till några
anmärkningsvärda konsekvenser; En arbetsgrupp tillsattes att se över ekonomin men den
arbetsgruppens arbete rann ut i sanden. Stadge- och reglementesändringar (attsats 3) hamnade
på Reformgruppen.
Mandatperiod
På FM-sammanträdet nr 6 (onsdagen den 19 maj 2015) diskuterades avveckling av VKOiposten. FM beslutade att VKOi:s ansvarsområden skulle rikta in sig, i mycket högre
utsträckning än tidigare, till att hantera renodlade utbildningsfrågor. Dessutom togs ett beslut
av att VKOi-posten skulle tillsättas på kalenderår, istället på verksamhetsår i enlighet med
reformgruppens förslag. Reformgruppens förslag var att den sista VKOi-posten skulle tillsättas
på ett halvår (januari till juni 2016) för att därefter tillsättas på hela verksamhetsår från och
med verksamhetsåret 16/17. Reformgruppens avsikt rörande mandatperioder var att samtliga
heltidsarvorderade ledamöter i UtbU skulle tillsättas på verksamhetsår, istället för att en av
dem tillsätts på kalenderår.
På FM-sammanträde nr 8 (torsdagen 15 oktober 2015) presenterade Reformgruppen ett
förslag om att ändra beslutet rörande VKOi:s mandatperiod för 2016. Reformgruppens förslag
bifölls och således bestämdes det att mandatperioden för VKOi 2016 (den sista av dess slag)
skulle vara mellan 18 januari och 30 juni 2016. Det innebär att den post som ersätter VKOi
har samma mandatperiod som samtliga andra heltidsarvorderade inom UtbU.
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Slutgiltigt förslag
På FM-sammanträde nr 1 (onsdagen den 3:e februari 2016) presenterade Reformgruppen sitt
slutgiltiga förslag på Utbildningsutskottets struktur. Reformgruppens undersökningar påvisade
att TLTH:s ekonomi klarar av att finansiera en till heltidsarvorderad. Dessutom presenterades
konkreta och fulltäckande ändringar i styrdokumenten – stadga, reglemente och policy för
arvordering – som skulle möjliggöra reformen av UtbU:s struktur. Förslaget bifölls i sin helhet
och dessutom i konsensus; Av de 21 röstberättigade på mötet röstade samtliga för förslaget.
Förslaget bifölls med en del redaktionella ändringar. Dessutom bifölls ett tillägg från styrelsens
motionsvar:
Att i början av verksamhetsåret 2017/2018 utvärdera huruvida åtgärderna har fått önskad effekt;
denna utredning ska redovisas senast sista Fullmäktigemötet 2017.
Följande protokollsanteckning och viljeyttring från FM-mötet betonar vikten av styrelsens
tillägg:
”Fullmäktige vill med en tydlig viljeyttring säga till framtida fullmäktigeledamöter att vi lägger stor
vikt vid att utredningen av utbildningsutskottets struktur, med bland annat en extra heltidare, tas på
största allvar. Har lösningen visat sig vara bristfällig skall fullmäktige inte vara rädda för att riva
upp beslutet och hitta en annan, bättre lösning. Det är dyrt att arvodera funktionärer om den tänka
lösningen visar sig ha brister”
Efterspel
Styrelsens tillägg till det slutgiltiga förslaget samt viljeyttrandet från fullmäktige är det som i
allra högsta grad bekräftar behovet av detta dokument. Önskelistan ska vara vägledande för
UtbU:s ledamöter men även agera underlag till utvärdering och uppföljning av reformen.
Utbildningsutskottets Strategigrupp har tillfrågats om förslag och diskuterat både önskelistan
såväl som UtbU:s roll (Strategigruppsmötet den 29 februari 2016). UtbU har dessutom
anordnats en workshop för Studierådskollegiet (SRX) och övriga intresserade (måndagen 4
april 2016) där inkomna önskemål och förslag tagits i beaktande.
Underlaget från de ovan nämnda instansernas diskussioner ligger till grund för den föreslagna
önskelistan. Många av önskemålen är formulerade efter diskussioner med reformgruppen samt
LeG. Även STLTH, FM och de nyvalda heltidarna (för de heltidsarvorderade posterna inom
UtbU) har getts möjligheter att komma med inspel. Utkastet till det här dokumentet har
cirkulerat i många grupperingar. Det är undertecknads mening att reformen är väl underbyggd
och i hög utsträckning förankrad i organisationen.
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Bakgrund
Avsikt
Under vårterminen 2016 – då förslaget om den nya strukturen för UtbU etablerades,
förankrades och förklarades – har förespråkarna för den nya strukturen valt att göra vissa
förenklade och ytliga illustrationer och sammanfattningar av hur reformen skiljer sig från
strukturen 15/16. Det är enkelt att göra det bekvämt för sig genom att utgå ifrån att de nya
heltidarnas – såväl som UtbU:s – arbetsuppgifter och ansvarsområden är, till stor del, ”gammal
skåpmat i ny förpackning”. En olycklig konsekvens av att endast beakta förenklingarna är att
reformen inte resulterar i förbättringar med avseende på TLTH:s påverkansarbete och
heltidarnas arbetsmiljö. Därför uppmanas läsaren att ta i beaktande denna del av dokumentet
då det, åtminstone till viss del, redogör för de förväntningar som kan ställas på utskottet ur ett
helhetsperspektiv.
TLTH är en organisation med ständig förnyelse av engagerade studenter och funktionärer.
Detta kombineras med att de som börjar engagera sig kommer med många idéer om förnyelse.
Till råga på det har många heltidare under årens lopp varit slarviga med att dokumentera,
överlämna, följa upp och utvärdera de praktiska aspekterna av sitt arbete. Kontentan är att
väldigt mycket viktig information, om såväl sakfrågor som praktiska tips, faller mellan stolarna,
glöms bort eller missförstås eftersom det inte ges tid att förklara eller förankra informationen.
För att undvika att överlämningen till de nya heltidarna ska karakteriseras av samma
problematik som omnämns ovan är det önskvärt att de nya heltidarna förhåller sig till sina
poster som helt nya, istället som om posterna vore mer eller mindre samma sak som tidigare.
Självklart har inte samtliga ansvarsområden eller arbetsuppgifter ersatts med något helt nytt,
tvärtom är det ganska mycket som är oförändrat ur ett helhetsperspektiv. Däremot är syftet
med det föreslagna förhållningssättet att eliminera de förutfattade meningar som såväl
nytillträdande som avgående heltidare kan ha om de färdigheter och förmågor som är
(o)relevanta för posterna. Om detta tillvägagångssätt tas i beaktande under överlämningen
kommer det att skapa bättre förutsättningar för de nya heltidarna med att lyckas uppnå målen
som presenteras i delen ”Önskelista”.

Övergripande verksamhet
Utdrag ur Teknologkårens reglemente:
”Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall verka för att främja
studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt med vad därmed
äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till grundutbildnings-, forskarutbildnings-,
forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-, försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur
både ett nationellt och internationellt perspektiv. Således bär Utbildningsutskottet det yttersta
ansvaret för allt påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter bedriver i
frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär”
UtbU har alltså det yttersta ansvaret av att förankra och påverka. Förankringen sker genom att
tydliggöra för samtliga studenter hur beslut och beredningar – av såväl fakultet, universitet,
regering, kår och övriga tänkbara aktörer – berör studenternas studiesituation. Oavsett i vilket
skede som en process eller ett arbete befinner sig i ska samtliga studenter ges goda möjligheter
till insyn i det påverkansarbete som bedrivs från såväl TLTH:s som LTH:s håll.
Påverkansarbetet ska ske genom att UtbU är insatta i sakfrågor eller ärenden samt processer
kring var, när och hur beredning och beslut sker. Dessutom ska UtbU vara kontinuerligt
drivande gentemot samtliga beslutande och beredande organ vid LTH.
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Arbetssätt
Ur ett helhetsperspektiv ska UtbU:s arbetssätt karakteriseras av en balans mellan följande
tillvägagångssätt:






Reaktivt såväl som proaktivt arbete.
Stödjande såväl som styrande arbete.
Fokuserat såväl som generellt arbete.
Förankrande såväl som självständigt arbete.
Solidariskt såväl som engagerande.

Allmänt
UtbU:s verksamhet ska generera medlemsnytta. Det kan uppstå omständigheter, yttre som
inre, som kan accelerera såväl som bromsa omfattningen av den medlemsnyttan som skapas.
Dock är det svårt att mäta eller konkretisera huruvida ett visst arbetssätt genererar mer eller
mindre medlemsnytta än något annat. Tidigare år har kulturen i UtbU präglats av
uppfattningen att ledamöterna inte hinner med särskilt mycket proaktivt arbete eftersom det
reaktiva tar mer resurser. Resurser i detta avseende är tid, pengar, kunskaper, färdigheter och
förmågor.
Reaktivt arbete är i regel enklare att prioritera. Därför är det viktigt att balansera antalet och
typen av ärenden som respektive ledamot tar sig an. Ett proaktivt arbete behöver inte endast
beröra renodlade utbildningspolitiska åtaganden utan kan även innebära att ledamöterna
arbetar fram processer, riktlinjer eller handlingsplaner som gör det enklare att ”släcka bränder”
i framtiden. Utskottet ska kunna redogöra för de metoder som använts av ledamöterna internt.
Som ideell organisation vars verksamhet ska spegla studenterna, oavsett område eller ”ben”, är
det viktigt att hur, när, varför och vilken typ av verksamhet som bedrivs kommuniceras ut
ordentligt till TLTH:s medlemmar. Ur UtbU:s perspektiv innebär det att en student ska känna
sig välkomnad, sedd och hörd av ledamöterna. Samtidigt måste det skapas tid för respektive
ledamot att driva sina projekt. Respektive ledamot har sina naturliga fokusfrågor och intressen.
Dock får inte (den överordnade) principen av att verksamheten ska generera medlemsnytta
präglas av utanförskap eller en ovilja att hjälpa till. UtbU ska vara öppna för att bedriva
stödjande verksamhet samtidigt som ”något måste hända” med de frågor som ledamöterna
valt att fokusera på.
För att säkerställa en balans mellan arbetssätten är det viktigt att UtbU etablerar en tydlig bild
över vem som gör vad. Om det finns tydligt avgränsade ärenden, som både UtbU såväl som
den allmänna studentpopulationen vill satsa på, är det enklare att engagera ideella. Detta
förutsätter dock att information samt resurser finns och kan fördelas för att bevara balansen
mellan fokusfrågor och generella frågor. Resurserna ska finnas tillgängliga för såväl ideella
studenter som heltidare.
Därutöver har UtbU under åren samlat på sig mycket erfarenheter, statistik och information
som kan användas för att jobba vidare med frågor – både på ett styrande som ett stödjande
sätt. Med andra ord är det på kåren som kompetensen samlas, men det är inte där som den
bäst förvaltas. Det görs bäst via studenterna. Just därför måste det finnas utrymme får kåren
att aktivt leda påverkansarbetet i den riktning som bedöms vara mest gynnsam. Genom att
använda de resurser som redan finns till hands, det vill säga kollegier, styrdokument, historisk
data, fullmäktige och heltidsarvorderade kollegor är det enklare att strukturera upp sitt arbete.
Reaktivt och proaktivt
Utbildningsutskottet ska vara både reaktivt och proaktivt. Med andra ord ska
Utbildningsutskottet springa på aktuella bollar och släcka bränder. Dessutom ska utskottet i
förebyggande syfte utvärdera kårens påverkansmetoder och påverkansmöjligheter. Det innebär
i sin tur att vara ledande i händelseförloppen och lägga skarpa förslag av strategisk eller
storskalig karaktär. Det reaktiva arbetet innefattar dessutom att bevaka det rådande
utbildningspolitiska landskapet. Det proaktiva arbetet innefattar att utgående från
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observationer samt historik planera och utveckla en agenda för kårens framtida
påverkansarbete. Genom att jobba ihärdigt på frågor av övergripande karaktär skapas
förutsättningar för ett mer effektivt arbete med fokusfrågor.

Stödjande och styrande
Ledamöter i UtbU har, i regel, både tid och intresse av att införskaffa sig mer kunskap om allt
från aktuella sakfrågor till vilka processer som reglerar beslut vid LTH. Som förvaltare av
studentinflytandet vid LTH åläggs UtbU ett stort ansvar av att vara väldigt lyhörd såväl som
opinionsbildande gentemot LTH:s studenter. Med andra ord ska UtbU i väldigt hög
utsträckning fråga studenterna om vad de vill ha hjälp med men även säga åt
studeranderepresentanterna vad de ska göra. Studenterna förväntar sig hjälp och stöd från
kåren för att driva deras agendor. Motsvarande förväntningar bör kåren ha på studenterna.
Oavsett hur stödjande eller styrande UtbU:s verksamhet är ska kommunikationen med
studenterna genomsyras av respekt – oavsett omfattning eller karaktär av den aktuella
sakfrågan.

Fokuserat och generellet
Det reaktiva och det proaktiva arbetet kan bedrivas med utgångspunkt från många olika
instanser, intressen, aktuella ärenden och mål. En utbildningsbevakare kan väldigt lätt känna
sig överrumplad av bredden och omfattningen av ens ansvarsområden och arbetsuppgifter.
För att göra det enklare skapas det verksamhetsplaner som sätter fokus åt studiebevakaren.
Dock finns det arbete som inte överlappar mellan verksamhetsplan och UtbU:s generella
åtagande (enligt reglementet). Det generella åtagandet skapar i sin tur en alldeles för
omfattande problembild för UtbU:s ledamöter att åtgärda effektivt och ändamålsenligt.
LeG måste kontinuerligt följa upp var, när, hur och varför ledamöterna jobbar med sina
respektive sakfrågor eller ärenden. LeG måste erbjuda stöd för respektive ledamot att fullgöra
sitt arbete då denne åtar sig en större eller mer renodlad uppgift. Men därutöver måste LeG
kunna särskilja och prioritera dess åtaganden för att uppnå en god arbetsmiljö men även för att
inget arbete ska rinna ut i sanden eller falla mellan stolarna.

Förankrande och självständigt
För att bevara balansen mellan stöd och styrning gentemot studenterna krävs det ett
kontinuerligt förankringsarbete gentemot studenterna. Förankringen ska innefatta tydliga
redogörelser för vad TLTH:s avsikt i sakfrågor är samt tydligt ange varför och hur
studenternas åsikter inte tas i beaktande då UtbU gör bedömningen att det är aktuellt. En
fulländad förankring1 är praktiskt taget omöjlig att uppnå i samtliga fall då förankring kan vara
aktuellt. Som förvaltare av studentinflytandet krävs det av UtbU att alltid bedriva ett
påverkansarbete som gynnar studenterna – även i de fall då fulländad förankring anses vara
orimligt. Risken finns att det arbete som UtbU bedriver anses vara otransparent och i värsta
fall missgynnande för studenterna. Därför måste UtbU kontinuerligt granska hur ofta, när,
varför och vad som kommuniceras ut till studenterna.

En fullständig förankring innebär att samtliga berörda studenter är fullkomligt insatta i hur ett ärende
berör dem. Dessutom har samtliga studenter haft möjlighet att få eventuella frågor om ärendet
besvarade. Därutöver har studenternas åsikter tagits i beaktande inför ett eventuellt ställningstagande
eller beslut. Därefter sker en återkoppling till studenterna rörande vad det slutgiltiga beslutet, eller
ställningstagandet, resulterade. Dessutom ska det kommuniceras ut vilken (eventuell) åtgärd
Teknologkåren planerar att ta framöver, som en konsekvens av att beslutet eller ställningstagandet
färdigställts .
1
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Solidariskt och engagerande
UtbU LeG är en ”platt organisation” som gemensamt tar ansvar för att påverkansarbetet sköts
ordentlig. Respektive ledamot har sina specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter men
ledamöterna har därutöver arbetsuppgifter och ansvarsområden som överlappar. Samtliga
arbetsuppgifter, ansvarsområden och tillvägagångssätt ska ta avstamp i UtbU:s övergripande
målsättning. Rent krasst ska samtliga ledamöter kunna fylla varandras skor vid eventuella
bortfall. Det innebär att ingen ska vara ensamt insatt i frågor men var och en ska ges utrymme
att fokusera på sina postspecifika områden.
Eftersom utbildningspolitik och studiebevakning är komplext behöver en studiebevakare stöd.
Det innebär att trots utskottet har en formell ordförande ska agendan och de prioriteringar
som inte framgår av styrande dokument eller organ, såsom verksamhetsplan eller kårstyrelse,
gemensamt beslutas om inom LeG.

Ledamöters roll
Detta stycke avser att redogöra för vilka postspecifika ansvarsområden som LeG:s ledamöter
har. Notera att beskrivningarna eller rollerna inte är uttömmande. Det som listas anger endast
de utgångspunkter som respektive ledamot bör ha i beaktande då framtida prioriteringar
avseende arbetsuppgifter görs. De är alltså rekommendationer och under inga omständigheter
oföränderliga.

Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Roller i UtbU: Byråkrat, strateg, generalist, samordnare.
Ansvarar för att:










Sammankalla till och leda möten för UtbU:s arbetsgrupper.
o LeG och Strategigruppen.
Projekt eller satsningar initierade av UtbU:s arbetsgrupper genomförs ändamålsenligt.
Vara insatt i de frågor och ärenden som UtbU:s ledamöter bedriver.
UtbU:s verksamhet dokumenteras, följs upp och utvärderas.
UtbU:s verksamhet är i linje med det Studiesociala och Utbildningspolitiska.
programmet samt de mål eller direktiv som Teknologkårens styrelse eller fullmäktige
ålägger UtbU.
Forskarutbildnings- och forskningsfrågor utreds och prioriteras inom LeG.
o Agera ombud och kontaktperson gentemot doktoranderna.
UtbU:s verksamhet marknadsförs och synliggörs regelbundet och otvetydigt.
UtbU:s utlysningar och tillsättning av studeranderepresentantsuppdrag genomförs.
Rapportera UtbU:s verksamhet till TLTH:s styrelse och fullmäktige på en regelbunden
basis.

Studiesocialt ansvarig
Roller i UtbU: Ifrågasättande, specialist, avvägande.
Ansvarar för att:





Vara drivande samt insatt i ärenden av renodlat studiesocial karaktär.
Likabehandlings- och Skyddsombudskollegiet sammankallas till möten och att leda
dessa möten.
Projekt eller satsningar initierade av sina kollegier genomförs ändamålsenligt.
Vara insatt i de frågor och ärenden som LTH:s skyddsombud och
likabehandlingsombud bedriver.
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Vara tillräckligt insatt i processer och handlingar av studiesocial karaktär, som hanteras
av UtbU, för att kunna föreslå åtgärder.
Bevaka och följa upp huruvida TLTH:s studiesociala aktiviteter följer policies och
riktlinjer med avseende på nollning, alkohol och droger, jämlikhet, miljö och sociala
aktiviteter.
o Detta görs i samråd med Aktivitetssamordnare.
Införskaffa sig den vidareutbildning eller de färdigheter och förmågor som krävs för
att bli insatt i, samt på ett förtroget sätt kunna hantera, ärenden rörande:
o Psykosocial och fysisk studiemiljö
o Jämställdhet, Likabehandling, mångfald, kränkningar och diskriminering.
Studiesociala ärenden utreds genom att aktivt bevaka och följa upp ärenden i LTH:s
o Infrastrukturberedning.
o Arbetsgrupp för Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald.
o Studie- och karriärvägledning

Utbildningsansvarig för interna frågor
Roll i UtbU: Kontakt- och talesperson gentemot studenter.
Ansvarar för att:











Vara drivande samt insatt i ärenden av utbildningsrelaterad karaktär vars omfattning
eller målgrupp främst är LTH:s studenter.
Studieråds- och Studeranderepresentantskollegiet sammankallas till möten och leda
dessa möten.
Projekt eller satsningar initierade av sina kollegier genomförs ändamålsenligt.
Bistå med personlig återkoppling och personlig avstämning gentemot studieråden så
att studieråden får erforderligt stöd i de ärenden som är programspecifika.
Vara insatt i de frågor och ärenden som LTH:s studeranderepresentanter bedriver.
Vara tillräckligt insatt i processer och handlingar av utbildningsrelaterad karaktär, som
hanteras av UtbU, för att kunna föreslå framtida åtgärder.
Bevaka och följa upp huruvida studeranderepresentanter följer det Studiesociala och
Utbildningspolitiska programmet.
Införskaffa sig den vidareutbildning eller de färdigheter och förmågor som krävs för
att bli insatt i, samt på ett förtroget sätt kunna hantera, ärenden rörande:
o Kurs- och programutvärderingar
o Berednings- och beslutsprocesser inom LTH
o Pedagogik och pedagogisk meritering
Utbildningsrelaterade ärenden utreds genom att aktivt bevaka och följa upp ärenden i
LTH:s
o Ledningsgrupp för grundutbildning
o Programledningar och institutionsstyrelser
o Genombrottet
 Via Centre for Engineering Education

Utbildningsansvarig för externa frågor
Roller i UtbU: Politiker, omvärldsbevakare.
Ansvarar för att:




Vara drivande samt insatt i ärenden av utbildningsrelaterad karaktär vars omfattning
eller målgrupp främst är studenter i allmänhet (utöver LTH:s studenter).
Vara drivande samt insatt i ärenden som bereds och beslutas av Lunds Universitets
Studentkårer (LUS) samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).
Vara delaktig i möten och företräda Teknologkårens åsikter i Lunds Universitets
Allians genom att:
o Vara påläst på ärenden som hanteras av LUA eller SFS.
o Förankra ärendena i berörda organ inom TLTH.
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Vara insatt i de frågor och ärenden som studeranderepresentanter på
universitetsgemensam och nationell nivå bedriver.
Vara tillräckligt insatt i processer och handlingar av utbildningsrelaterad karaktär, som
hanteras av UtbU, för att kunna föreslå åtgärder.
Bevaka och följa upp det påverkansarbete som bedrivs av LUS.
o Både det som LUS Presidium och studeranderepresentanterna bedriver.
Införskaffa sig den vidareutbildning eller de färdigheter och förmågor som krävs för
att bli insatt i, samt på ett förtroget sätt kunna hantera, ärenden rörande:
o Universitetskanslerämbetets och Utbildningsdepartementets verksamhet
o Berednings- och beslutsprocesser inom Sveriges högskolesektor
o Finansiering, styrning och ledning av Lunds Universitets verksamhet
Hålla sig uppdaterad i den nationella högskoledebatten för att dra lärdomar som i sin
tur agerar underlag för ett påverkansarbete gentemot LTH och LU.
o Få lärosätet att implementera ”best practices”.

Qui tacet consentire videtur - ubi loqui debuit ac potuit.
iacta alea est
Acta non verba
Audentes fortuna iuvat
Cito maturum cito putridum
Forma boni fragilis est
Lorem habemus
opibus habemus
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Misera fortuna, qui caret inimico.
Qui rogat, non errat.
Vincit omnia veritas
irrumabo stercore
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Önskelista
Nedan listas varje övergripande mål som rubriker. Respektive mål anger en ”önskan”. Under
respektive rubrik, eller mål, listas effekt- och resultatmål som förväntas införlivas i samband
med att det övergripande målet uppfylls. Därutöver anges även förslag på uppföljnings- och
utvärderingsmetoder för att säkerställa att målet jobbas med och blir uppfyllt. Notera att det är
det övergripande målet som är prioriterat. Tillhörande mål och metoder bör vara vägledande,
inte direkt styrande, för såväl utskottet som den grupp som kommer att utvärdera
måluppfyllelsen.
Resultatmålet ska ses som ett konkret eller mätbart mål, något som kan redovisas eller bevisas.
På samma sätt är utvärderingsmetoden tänkt att agera som redskap för att enkelt bedöma
huruvida det råder måluppfyllnad eller inte. Effektmålet är mer abstrakt och det bör göras en
samlad bedömning i slutet av året huruvida det är uppfyllt. Uppföljningsmetoden är, likt
effektmålet, mindre konkret och fordrar en övergriplig bedömning.
Målen i önskelistan ska inte ses som om de bara är tillämpliga på verksamhetsåret 16/17.
Tvärtom är tanken att målen ska vara tidlösa – de ska gälla eller uppnås årligen. Det är upp till
UtbU 16/17 att skapa de förutsättningar som krävs för att respektive önskemål ska kunna
uppnås av både de och framtida UtbU.

Avgränsningar
Motivationen bakom valet av de nedan listade målen, såväl som motivationen varför vissa mål
är frånvarande, tar avstamp från följande påståenden:
1. Utbildningsrelaterat påverkansarbete tar tid.
Vissa ärenden tar mer en ett verksamhetsår att driva igenom. I en del fall går det inte
att göra en bedömning huruvida resultatet av ett påverkansarbete varit fördelaktigt
eller ändamålsenligt fören flera år har gått. Först efter en längre period går det att
utreda huruvida konsekvenserna eller synergieffekterna av ett genomfört
påverkansarbete varit positiva.
2. Utbildningsfrågor är komplexa.
Det finns såväl positiva som negativa synergieffekter av de konsekvenser som följer av
att driva igenom ett beslut eller en agenda. Vissa av effekterna är omöjliga att förutspå
och vissa effekter kräver en orimligt stor arbetsinsats eller kunskap för att kunna
förutspå. På kårcentral nivå är det oundvikligt att något arbete gynnar en del av
studentpopulationen mer än någon annan.
3. Det utbildningspolitiska landskapet är föränderligt.
Prioritetsgraden, omfattningen, konsekvensen och betydelsen av utbildningsfrågor
ändras hela tiden. Beroende på när en fråga blir aktuell, vem som lyfter den och i
vilket skede eller process som kår eller lärosäte befinner sig i har en stor betydelse i
vilken utsträckning som frågan hanteras.
Teknologkårens verksamhetsplan, mål- och visionsdokument samt det Studiesociala och
Utbildningspolitiska programmet markerar utgångspunkten för de sakfrågor eller agendor som
ska bedrivas i utbildningsrelaterade sammanhang. Således innehåller inte önskelistan, bortsett
från få undantag, några konkreta kortsiktiga mål. Listan avgränsas till att beskriva hur och vad
utskottet bör jobba med att uppnå med sin löpande verksamhet.
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A – Utbildningsutskottet ska vara insatt i forsknings- och
forskarutbildningsfrågor samt den forskningspolitiska agendan som
bedrivs vid LTH och LU centralt.
Tillhörande effektmål:
 Forskningsfrågor ska prioriteras till den grad att Utbildningsutskottet känner sig
bekväma med att bedriva ett aktivt påverkansarbete gentemot både LTH:s och Lunds
universitets (LU) forskningsnämnder och forskarutbildningsnämnder.
 Doktorander ska känna tillit till TLTH i att TLTH aktivt och kontinuerligt bedriver ett
påverkansarbete där doktorandernas intressen tas i beaktande.
 SrDokt och UtbU har en ömsesidigt berikande relation.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar ett inspel till regeringens forskningsproposition, förankrat i SrDokt.
 UtbU närvarar på majoriteten av SrDokt:s möten såväl som LUS
doktorandkommittémöte.
 UtbU producerar inspel till LTH:s respektive LU:s forskarutbildningsnämnd.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att
o Tid avsätts för att bli insatt i ärenden som härstammar från LTH:s samt LU:s
forskningsnämnd och forskarutbildningsnämnd.
o Konsekvenser av beslut fattade av LTH:s samt LU:s forskningsnämnd och
forskarutbildningsnämnd förankras i lämpliga kanaler.
Utvärderingsmetod:
 Doktorandsektionens studieråd (SrDokt) kan bekräfta att TLTH tar ett aktivt intresse
i forsknings- och forskarutbildningsfrågor.
 UtbU kan bekräfta att:
o Bevakningen av forsknings- och forskarutbildningsfrågor är relevanta att följa
upp.
o Den tid det tar att sätta sig in i doktorandfrågor skapar inte en orimlig
belastning relativt andra åtaganden.

B – Utbildningsutskottets ska skapa, vidareutveckla samt
implementera hållbara samt rättssäkra metoder för hanterande av
klagomål från studenter
Tillhörande effektmål:
 UtbU känner sig förtrogna i att hantera alla sorters studentärenden oavsett omfattning
eller komplexitet.
 Teknologkårens klagomålsformulär används regelbundet av samtliga studiebevakare
vid LTH för bokföring och uppföljning av studentärenden.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar ett styrande dokument som reglerar hantering av studentärenden.
Uppföljningsmetod:
 UtbU har en kontinuerlig och konstruktiv dialog med SVL och Studentombudet
rörande hantering av studentärenden.
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Utvärderingsmetod:
 UtbU kan redovisa bokförda ärenden (dock med anonymitet bevarat!) samt de
tillvägagångssätt som applicerats för att lösa ärendena.

C – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete
med att förebygga diskriminering vid LTH
Tillhörande effektmål:
 TLTH:s medlemmar känner sig förtrogna att ta upp ärenden, frågor eller problem
avseende jämlikhet, likabehandling och mångfald till UtbU.
 UtbU skapar synlighet och medvetenhet bland medlemmarna om hur diskriminering
förebyggs.
 UtbU tillämpar ett påverkansarbete gentemot LTH:s ledning och/eller
studievägledning som försäkrar en rättsäker hantering av studenter som hamnat i
kläm.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU anordnar minst två evenemang med tema likabehandling.
 UtbU producerar ett inspel till LTH:s JäLM-arbetsgrupp.
Uppföljningsmetod:
 Då ett diskrimineringsärende hamnar hos UtbU hanteras det säkert både med
avseende på studenternas integritet men även med avseende på UtbU:s färdigheter
och förmågor i att lösa ärendet.
Utvärderingsmetod:
 UtbU redovisar huruvida ändamålsenliga och effektiva metoder producerats med
avsikt att synliggöra och motarbeta diskriminering.

D – Utbildningsutskottet ska försäkra att mastersstudenter har ett
reellt inflytande i beslut som berör mastersprogrammen.
Tillhörande effektmål:
 Masterstudenters frågor ska prioriteras till den grad att Utbildningsutskottet känner sig
bekväma med att bedriva ett aktivt påverkansarbete gentemot LTH:s
programledningar och ledningsgrupp för grundutbildning.
 Mastersstudenter ska känna tillit till TLTH i att TLTH aktivt och kontinuerligt
bedriver ett påverkansarbete där mastersstudenternas intressen tas i beaktande.
Tillhörande resultatmål:
 Ärenden som behandlas av LTH:s internationella avdelning är förankrade hos
mastersstudenter.
 En kommunikationsplatform mellan TLTH:s studiebevakare och mastersstudenterna
etableras.
o Förslagsvis genom eller via STUX.
Uppföljningsmetod:
 Det förekommer diskussioner internt eller centralt på TLTH rörande involverande av
mastersstudenter i påverkansarbetet.
 Studieråden är väl medvetna om hur och varför mastersföreståndaren har en given roll
i programledning.
Utvärderingsmetod:
 Mastersstudenter har involverats i beredning eller beslut i programledningar.
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E – Utbildningsutskottet ska jobba aktivt och kontinuerligt för att
befolka studeranderepresentantsposterna som TLTH förvaltar.
Tillhörande effektmål:
 Studeranderepresentantskollegiet karakteriseras av en mångfald av representanter som
känner sig motiverade att aktivt delta i studiebevakningen och påverkansarbetet vid
LTH.
Tillhörande resultatmål:
 Samtliga ordinarie studeranderepresentanter har varit på minst ett möte i det organ de
sitter i.
 Samtliga organ har minst en ordinarie studeranderepresentant.
 85 % av samtliga studeranderepresentantsposter är tillsatta.
Uppföljningsmetod:
 Vakanta poster marknadsförs.
 Värdet eller vikten av att posterna tillsätts kommuniceras ut till studentpopulationen.
Utvärderingsmetod:
 UtbU kan påvisa eller härleda från ett studeranderepresentantsregister att
resultatmålen är uppnådda.
 En handlingsplan för rekrytering av studenter till studeranderepresentantsposter är
etablerad.

F – Utbildningsutskottets ska säkerställa att ledningsgruppens
ledamöter har en naturlig och kontinuerlig närvaro bland sektionernas
grupperingar som hanterar studierelaterade ärenden.
Tillhörande effektmål:
 Studieråden känner att de alltid kan vända sig till samt har stöd från UtbU i
studierelaterade ärenden.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU ska vara representerade på minst ett studierådsmöte per sektion per läsperiod.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att tid avsätts för att gå på möten.
 Såväl UtbU som studieråden känner att närvaron är ömsesidigt berikande.
Utvärderingsmetod:
 UtbU:s ledamöter anser att det finns tid att närvara på studierådens
 UtbU:s närvaro har skapat direkta och ömsesidigt berikande
kommunikationsplatformar gentemot sektionerna.

G – Utbildningsutskottet uppdaterar
studeranderepresentantshandboken till den grad att den täcker in alla
relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.
Tillhörande effektmål:
 Studeranderepresentanter, oavsett vilket organ de påverkar i, vet hur och varför deras
studentinflytande är viktigt
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UtbU känner sig förtrogna att delegera uppdrag till studeranderepresentanter utan att
detaljstyra eller utbilda studeranderepresentanterna i större grad.

Tillhörande resultatmål:
 Studeranderepresentantshandboken uppdateras, förankras och publiceras.
Uppföljningsmetod:
o Kontinuerlig planering och säkerställande att tid avsätts för att utveckla
studeranderepresentantshandboken med värdefullt och tillämpningsbart
innehåll.
Utvärderingsmetod:
 Studeranderepresentantshandboken används aktivt av studeranderepresentanter utan
att behöva kompletteras eller förtydligas nämnvärt mycket.

H – Utbildningsutskottet ska säkerställa att överlämning till
efterträdare sker strukturerat samt eliminerar risken att viktiga
ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller mellan
stolarna.
Tillhörande effektmål:
 Tillträdande ledamöter känner ett starkt förtroende för att den information som
delges de av avgående ledamöter är kvalificerad och relevant.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar en lättillgänglig och sammanhängande portfölj innehållandes
relevanta dokument som är relevanta för de ansvarsområden och arbetsuppgifter som
UtbU:s ledamöter hanterar.
 Strategigruppen producerar ett inspel till TLTH:s valberedning som agerar underlag
till rekrytering eller intervjuer av individer som kandiderar till
studeranderepresentantsposter eller funktionärer inom UtbU.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att en historik över vilka ärenden som
drivits genom UtbU skapas. Därutöver innehåller historiken referenser till det material
som agerat underlag till påverkansarbetet.
o Exempelvis specifika handlingar, sammanfattningar av diskussioner etc.
Utvärderingsmetod:
 Det konstrueras en samlad och konkret kunskapsbank innehållandes (nästintill)
uttömmande referenser rörande den sakkunskap som UtbU-ledamöter bör ha.
 Respektive ledamot kan bekräfta att dennes roll i organisationen är tydlig och koncis
med avsende på ansvarsområden och arbetsuppgifter.

I – Utbildningsutskottet ska i samråd med tillhörande kollegier driva
omfattande opinionsundersökningar där studenternas åsikter i frågor
av studiesocial och utbildningsrelaterad karaktär bokförs, redovisas
och används.
Tillhörande effektmål:
 TLTH:s studenter känner att deras åsikter är kopplade till det påverkansarbete som
UtbU bedriver gentemot såväl LTH:s ledning och studeranderepresentanterna.
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Tillhörande resultatmål:
 UtbU skapar minst en rapport där en mångfald av frågor besvarats av en stor andel av
studentpopulationen.
Uppföljningsmetod:
 UtbU säkerställer att det skapas formulär och diskussioner där studenternas åsikter i
övergripande, såväl som detaljerade, utbildningsrelaterade ärenden tas i beaktande.
 Då åsikter i för hög utsträckning skiljer sig från SOUP:en skapas lämpliga
ändringsyrkanden.
Utvärderingsmetod:
 UtbU anser att det finns ett mervärde i att skapa omfattande opinionsmätningar
 UtbU producerar en hållbar metod för att producera rapporter som speglar den
uppmätta opinionen.
 UtbU anser att SOUP:en har tillämpats, använts eller refererats till då
ställningstagande realiserats.

J – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och
kontinuerligt arbete med att informera medlemmarna om aktuella
utbildningsfrågor på fakultets-, universitets- och nationell nivå.
Tillhörande effektmål:
 En student som på något sätt är engagerad i studiebevakning ska känna att den har
insikt eller förståelse över vilka ärenden eller frågor som är aktuella på samtliga nivåer.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU produceras minst två nyheter per utskick av kårnytt, i snitt, där nyheten
behandlar en aktuell utbildningsfråga.
Uppföljningsmetod:
 Aktuella frågor i media och dylikt kommuniceras ut regelbundet via kårens
kommunikationskanaler.
Utvärderingsmetod:
 Resultatmålet är uppfyllt.

K – Utbildningsutskottet ska säkerställa att samtliga
studeranderepresentantsuppdrag utlyses och de studenter som ges
uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär samt vilken
fråga eller agenda som studenten ska driva.
Tillhörande effektmål:
 Oavsett när, var eller hur som ett uppdrag från LTH, LU, LUS, SFS och TLTH
utlyses så skall UtbU kunna tillhandahålla ett starkt stöd till den student som åtar sig
uppdraget.
Tillhörande resultatmål:
 Samtliga studeranderepresentantsuppdrag som TLTH erbjuds att tillsätta av fakulteten
samt de uppdrag som uppkommer från övriga aktörer utlyses.
 UtbU anordnar minst en utbildning per termin. Utbildningarna ska bidra med
förståelse och insikt ibland annat LTH:s organisation samt dess beslutsvägar.
Uppföljningsmetod:
 Utlysningar sker med smidighet och i god tid.
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Då en student ber om hjälp eller stöd i sitt uppdrag skall UtbU skyndsamt bidra med
tillräcklig återkoppling för att studenten såväl som UtbU ska känna förtroende för att
”rätt sak drivs på rätt sätt”.

Utvärderingsmetod:
 De studenter som åtagit sig studeranderepresentantsuppdrag har fått erforderligt stöd
från TLTH för att bedriva sina uppdrag.

L – Utbildningsutskottet ska etablera metoder, riktlinjer,
handlingsplaner eller policier som i så hög utsträckning som möjligt
skapar goda förutsättningar för ett ideellt engagemang inom
studiebevakningen över hela LTH.
Tillhörande effektmål:
 Heltidarna fokuserar sina ansträngningar på att i högre grad arbeta med tunga,
speciella eller ytterst komplicerade ärenden som fordrar en heltidsanställning för att
kunna lösa ärendena.
 De ideella studiebevakarna på LTH har tillräckligt med kunskap, information och
medvetenhet om sina påverkansmöjligheter för att i större utsträckning bli självgående
i sin dagliga verksamhet.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar inspel i framtagande eller revideringar av styrdokument, som avser
studiebevakning, på kåren centralt.
o Även kallat ”Standards of Practice”.
 UtbU rekryterar minst två ideella ledamöter till LeG.
 UtbU säkerställer att Strategigruppen består av minst 12 medlemmar eller ledamöter.
Uppföljningsmetod:
 UtbU bedriver ett aktivt förankringsarbete gentemot sektionerna och utbildar dem i
effektiva metoder av studiebevakning.
Utvärderingsmetod:
 UtbU kan bekräfta att studieråden i hög utsträckning är kompetenta nog att driva
”vardagliga” ärenden vilket samtidigt frigjort tid för heltidarna att jobba med mer
komplicerade saker.
o Det finns en garanterad kunskapsnivå hos Studieråden med avseende på
hantering av studiebevakning.
 Resultatmålen är uppfyllda.

M – Utbildningsutskottet ska etablera metoder eller handlingsplaner
som säkerställer att såväl studenter som studiebevakningen vid de
utbildningar som saknar, eller har svag, representation i beslutande
och beredande organ får ett reellt inflytande i påverkansarbetet.
Tillhörande effektmål:
 De utbildningar som TLTH har ansvar att studiebevaka för och som saknar etablerade
studieråd har ett förtroende gentemot TLTH i att kåren driver deras intressen.
o Främst Internationella miljöinstitutet (IIIEE) och Trafikflygarhögskolan
(TFHS).
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Tillhörande resultatmål:
 Det skapas metoder eller rutiner som på ett effektivt och kontinuerligt sätt möjliggör
förankring av ärenden till och från UtbU gentemot, främst, TFHS och IIIEE.
Uppföljningsmetod:
 UtbU jobbar för att förankra ärenden gentemot studenterna samtidigt som ett försök
görs i att skapa studieråd för respektive program.
Utvärderingsmetod:
 UtbU är insatta och förtrogna i de ärenden som studeranderepresentanter i
Universitets Särskilda Verksamheters styrelse bedriver.

N – Utbildningsutskottet ska kontinuerligt utveckla
studeranderepresentantskollegiet (StuX) samt förhållningssättet
gentemot densamma för att i så hög utsträckning som möjligt
använda kollegiet som sin primära och mest effektiva
kommunikationsplatformen gentemot studeranderepresentanterna.
Tillhörande effektmål:
 Såväl UtbU som studeranderepresentanterna känner sig entusiasmerade, engagerade,
insatta och bekräftade via närvaro på StuX.
 Tröskeln för påverkansarbete mellan kårcentral nivå och gräsrotsnivå blir försumbar
för såväl heltidare som för studeranderepresentanter.
Tillhörande resultatmål:
 Minst en sjättedel av samtliga ledamöter i samtliga beslutande och beredande organ
närvarar på minst ett StuX-möte per termin.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att tid avsätts för att utveckla
studeranderepresentantskollegiet där mötenas innehåll uppfattas som värdefullt och
tillämpningsbart för samtliga studeranderepresentanter, oavsett vilket uppdrag de
besitter.
Utvärderingsmetod:
 Det finns en klar och tydlig kontaktyta gentemot samtliga studeranderepresentanterna
sinsemellan såväl som för de gentemot UtbU LeG.

O – Utbildningsutskottet ska säkerställa att de delegater eller
studeranderepresentanter som representerar Teknologkåren gentemot
Lunds Universitets Studentkårer och Sveriges Förenade Studentkårer
är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de förväntas ta.
Tillhörande effektmål:
 TLTH känner att det fortsatta arbetet gentemot LUS eller SFS är kvalificerat samt
förankrat i organisationen.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU, i samråd med övriga beslutsfattare inom TLTH:s organisation, förtydligar eller
etablerar tydliga metoder och förhållningssätt rörande hur TLTH som helhet, men
även hur delegaterna, ska utöva påverkansarbete gentemot LUS eller SFS.
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Uppföljningsmetod:
 Tid avsätts att sätta sig in i handlingar eller ärenden producerade av LUS eller SFS till
så pass stor grad att utlysningar av delegatposter samt förankring av ärenden kan ske
smidigt.
Utvärderingsmetod:
 TLTH anser att arbetet med SFS eller LUS är ändamålsenligt och fungerar effektivt.

P – Utbildningsutskottet ska säkerställa att Speak Up Days, eller
fullgott alternativt, anordnas med en hög anslutning av närvarande vid
anordnade eller tillhörande aktiviteter och evenemang.
Tillhörande effektmål:
 TLTH vidareutvecklar varumärket Speak Up Days till så att det i hög utsträckning
associeras med studentinflytande.
 Studentpopulationen som ej är aktiv eller engagerad inom utbildningsfrågor får en
högre förståelse för:
o Varför studentinflytande är viktigt,
o Att och varför UtbU finns,
o Sina rättigheter och skyldigheter som student.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU, eller övrig arbetsgrupp, anordnar Speak Up Days.
Uppföljningsmetod:
 Tid avsätts för att planera innehåll av Speak Up Days.
 Tid avsätts för att initiera en arbetsgrupp bestående av funktionärer utanför
ledningsgruppen för att driva Speak Up Days.
o Lämpligen med hjälp av en ideell Speak Up Days-ansvarig.
Utvärderingsmetod:
 Speak Up Days är välbesökt och tiden det har tagit att utföra aktiviteten har inte varit
skadligt eller tagit för mycket resurser.

Q – Utbildningsutskottet ska vara framträdande i formella och mediala
sammanhang genom att svara på samtliga inkomna remisser samt
skriva debattartiklar med avseende att påverka aktörers beslut i frågor
av studierelaterad karaktär.
Tillhörande effektmål:
 TLTH etablerar en stark politisk profil gentemot lärosätet men även externa aktörer.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar minst två debattartiklar som publicerats i media.
 Samtliga remisser som inkommer direkt till TLTH är besvarade och dokumenterade.
o Både remissen och själva remissvaret finns lätttillgängligt.
Uppföljningsmetod:
 UtbU omvärldsbevakar i hög utsträckning samt reagerar på den debatt som förs inom
högskoleväsendet.
Utvärderingsmetod:
 Resultatmålen är uppnådda.
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R – Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar,
implementerar, utvärderar och utvecklar kvalitetssäkringssystem som
utgår från den styrning, de processer och de utbildningsstrukturer
som finns.
Tillhörande effektmål:
 TLTH associeras, av studentpopulationen, som en bred och lyhörd organisation som
aktivt bedriver studentcentrerat påverkansarbete.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar flera inspel i LTH:s ledningsgrupp för grundutbildning som på ett
kvalificerat sätt motiverar och betonar vikten av det övergripande målet.
Uppföljningsmetod:
 Tid avsätts för att kontinuerligt bevaka och ur ett studentperspektiv utvärdera de
processer som LTH tillämpar i sina kvalitetsbedömningar.
Utvärderingsmetod:
 UtbU kan redovisa åtgärder och dokument som speglar huruvida utskottet under året
aktivt jobbat med att påverka LTH:s ledande och styrande processer ur ett
kvalitetssäkringsperspektiv.

I tjänsten, dag som ovan
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
Utbildningsutskottets ordförande 15/16
0704 – 64 89 25
theofanous.alexander@gmail.com
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Mål och förväntningar på UtbU
Utbildningsutskottet ska:
 Vara insatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt den forskningspolitiska
agendan som bedrivs vid LTH och LU centralt.
 Skapa, vidareutveckla samt implementera hållbara samt rättssäkra metoder för
hanterande av klagomål från studenter.
 Bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete med att förebygga diskriminering vid LTH.
 Försäkra att mastersstudenter har ett reellt inflytande i beslut som berör
mastersprogrammen.
 Jobba aktivt och kontinuerligt för att befolka studeranderepresentantsposterna som
TLTH förvaltar.
 Säkerställa att ledningsgruppens ledamöter har en naturlig och kontinuerlig närvaro
bland sektionernas grupperingar som hanterar studierelaterade ärenden.
 Uppdatera studeranderepresentantshandboken till den grad att den täcker in alla
relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.
 Säkerställa att överlämning till efterträdare sker strukturerat samt eliminerar risken att
viktiga ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller mellan stolarna.
 I samråd med tillhörande kollegier driva omfattande opinionsundersökningar där
studenternas åsikter i frågor av studiesocial och utbildningsrelaterad karaktär bokförs,
redovisas och används.
 Bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och kontinuerligt arbete med att informera
medlemmarna om aktuella utbildningsfrågor på fakultets-, universitets- och nationell
nivå.
 Säkerställa att samtliga studeranderepresentantsuppdrag utlyses och de studenter som
ges uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär samt vilken fråga eller
agenda som studenten ska driva.
 Etablera metoder, riktlinjer, handlingsplaner eller policier som i så hög utsträckning
som möjligt skapar goda förutsättningar för ett ideellt engagemang inom
studiebevakningen över hela LTH.
 Etablera metoder eller handlingsplaner som säkerställer att såväl studenter som
studiebevakningen vid de utbildningar som saknar, eller har svag, representation i
beslutande och beredande organ får ett reellt inflytande i påverkansarbetet.
 Kontinuerligt utveckla studeranderepresentantskollegiet (StuX) samt förhållningssättet
gentemot densamma för att i så hög utsträckning som möjligt använda kollegiet som
sin primära och mest effektiva kommunikationsplatformen gentemot
studeranderepresentanterna.
 Säkerställa att de delegater eller studeranderepresentanter som representerar
Teknologkåren gentemot Lunds Universitets Studentkårer och Sveriges Förenade
Studentkårer är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de förväntas ta.
 Säkerställa att Speak Up Days, eller fullgott alternativt, anordnas med en hög
anslutning av närvarande vid anordnade eller tillhörande aktiviteter och evenemang.
 Vara framträdande i formella och mediala sammanhang genom att svara på samtliga
inkomna remisser samt skriva debattartiklar med avseende att påverka aktörers beslut i
frågor av studierelaterad karaktär.
 Verka för att LTH etablerar, implementerar, utvärderar och utvecklar
kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.

Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

På Fullmäktigemöte 1 i våras klubbades den nya strukturen för utbildningsutskottet. Det
innebar en större mängd förändringar i alla styrdokument. Senare under våren togs beslut
(FM4) om att ersätta samtliga gamla styrdokument med nya som ett resultat av ”Den stora
styrdokumentsrevideringen”. Eftersom det arbetet påbörjades senare än utbildningsskottets
omstrukturering var dess förändringar inte med i de nya styrdokumenten som klubbades.
Därför har vi gått igenom utbildningsutskotts omstruktureringsmotion och gjort erforderliga
ändringar för att alla där föreslagna ändringar ska passa in i de nya styrdokumenten. De
skulle eventuellt kunna ses som ändringar av redaktionell karaktär men eftersom det är så
pass stora förändringar samt att visa en tydlig transparens vill vi att fullmäktige stadfäster
ändringarna.
Parallellt med det här stadfästandet skickas även ett stadfästande av samma typ till styrelsen
som behandlar förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar.
Följande korsreferenser för att-satserna mot originalmotionen gäller
ny
1
2
3
4

gammal
17
13
15
14

ny
5
6
7
8

gammal
9
10
5
6

ny
9
10
11

gammal
18
34
8

Vi yrkar därför att fullmäktige stadfäster följande yrkanden
1) att

i Reglementet ersätta § 4.3 med
§ 4.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
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2) att

i Reglementet ersätta § 4.4 med
§ 4.4 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för
samordning och ledning av Kårens studentrepresentanter.
Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans med
utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

3) att

i Reglementet ersätta § 4.5 med
§ 4.5 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig
för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för
Kårens politiska påverkansarbete.

4) att

i Reglementet efter § 4.5 infoga en ny paragraf
§ 4.6 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens
verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud
samt göra erforderliga omnumreringar av efterföljande paragrafer i kapitel 4.

5) att

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, stryka den elfte attsatsen
att

6) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av
Teknologkårens Vice Kårordförande som träder i
Kårordförandes ställe vid dennes frånfall

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, lägga till en ny att-sats
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte stadfästa en
generell arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp
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7) att

i Reglementets § 1.2.1, i listan över poster som ska väljas, stryka punkterna



Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

(1)
(1)

samt efter ”Generalsekreterare (1)” lägga till punkterna





Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor
Studiesocialt ansvarig

(1)
(1)
(1)
(1)

samt ändra punkten


Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (3o, 3s)



Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (2o, 2s)

till

8) att

i Reglementets § 1.2.2, i listan över poster som ska väljas, stryka punkten


9) att

Vice Kårordförande för internationella frågor

(1)

i Reglementets § 5.9, efter första stycket som beskriver utbildningsutskottet,
lägga till ett nytt stycke
Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt
påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter
bedriver i frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.

10) att

i Policy för arvodering, under 2.2 Heltidsarvoderade, ersätta andra stycket
med
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut
till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för
Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare och Projektledare ARKAD.
För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för
överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för
Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsfrågor för externa frågor samt Studiesocialt ansvarig.
så att namnen på posterna och dess mandatperioder stämmer.
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11) att

i Reglementets § 5.9, efter listan över vilka poster som ska väljas, lägga till
stycket
En ordinarie och en suppleant plats i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har
inkommit med förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla
medlemmar att kandidera

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

ANDERS LUNDQVIST PERSSON

Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: FM-motion angående
stadfästande av reglementes- och
policyförändringar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur
Kårhuset Lund, 2016-09-12
Desirée Ohlsson, Kårstyrelseledamot 16/17

Motionssvar: FM-motion angående
stadfästande av reglementes- och
policyförändringar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur
Kårstyrelsen anser att det är bra om reglemente och policyer stämmer överens med de
förändringar som gjorts i utbildningsutskottets struktur.

Kårstyrelsen yrkar därför på
att

Fullmäktige stadfäster reglementes- och policyförändringar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur

Kårstyrelsen genom,

DESIRÉE OHLSSON
Kårstyrelseledamot 16/17
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På Fullmäktigemöte 1 i våras klubbades den nya strukturen för utbildningsutskottet. Det
innebar en större mängd förändringar i alla styrdokument. Senare under våren togs beslut
(FM4) om att ersätta samtliga gamla styrdokument med nya som ett resultat av ”Den stora
styrdokumentsrevideringen”. Eftersom det arbetet påbörjades senare än utbildningsskottets
omstrukturering var dess förändringar inte med i de nya styrdokumenten som klubbades.
Därför har vi gått igenom utbildningsutskotts omstruktureringsmotion och gjort erforderliga
ändringar för att alla där föreslagna ändringar ska passa in i de nya styrdokumenten. De
skulle eventuellt kunna ses som ändringar av redaktionell karaktär men eftersom det är så
pass stora förändringar samt att visa en tydlig transparens vill vi att fullmäktige stadfäster
ändringarna.
Parallellt med det här stadfästandet skickas även ett stadfästande av samma typ till styrelsen
som behandlar förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar.
Följande korsreferenser för att-satserna mot originalmotionen gäller
ny
1
2
3
4

gammal
17
13
15
14

ny
5
6
7
8

gammal
9
10
5
6

ny
9
10
11

gammal
18
34
8

Vi yrkar därför att fullmäktige stadfäster följande yrkanden
1) att

i Reglementet ersätta § 4.3 med
§ 4.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
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2) att

i Reglementet ersätta § 4.4 med
§ 4.4 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för
samordning och ledning av Kårens studentrepresentanter.
Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans med
utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

3) att

i Reglementet ersätta § 4.5 med
§ 4.5 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig
för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för
Kårens politiska påverkansarbete.

4) att

i Reglementet efter § 4.5 infoga en ny paragraf
§ 4.6 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens
verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud
samt göra erforderliga omnumreringar av efterföljande paragrafer i kapitel 4.

5) att

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, stryka den elfte attsatsen
att

6) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av
Teknologkårens Vice Kårordförande som träder i
Kårordförandes ställe vid dennes frånfall

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, lägga till en ny att-sats
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte stadfästa en
generell arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp
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7) att

i Reglementets § 1.2.1, i listan över poster som ska väljas, stryka punkterna



Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

(1)
(1)

samt efter ”Generalsekreterare (1)” lägga till punkterna





Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor
Studiesocialt ansvarig

(1)
(1)
(1)
(1)

samt ändra punkten


Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (3o, 3s)



Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (2o, 2s)

till

8) att

i Reglementets § 1.2.2, i listan över poster som ska väljas, stryka punkten


9) att

Vice Kårordförande för internationella frågor

(1)

i Reglementets § 5.9, efter första stycket som beskriver utbildningsutskottet,
lägga till ett nytt stycke
Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt
påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter
bedriver i frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.

10) att

i Policy för arvodering, under 2.2 Heltidsarvoderade, ersätta andra stycket
med
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut
till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för
Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare och Projektledare ARKAD.
För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för
överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för
Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsfrågor för externa frågor samt Studiesocialt ansvarig.
så att namnen på posterna och dess mandatperioder stämmer.
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11) att

i Reglementets § 5.9, efter listan över vilka poster som ska väljas, lägga till
stycket
En ordinarie och en suppleant plats i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har
inkommit med förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla
medlemmar att kandidera

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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På Fullmäktigemöte 1 i våras klubbades den nya strukturen för utbildningsutskottet. Det
innebar en större mängd förändringar i alla styrdokument. Senare under våren togs beslut
(FM4) om att ersätta samtliga gamla styrdokument med nya som ett resultat av ”Den stora
styrdokumentsrevideringen”. Eftersom det arbetet påbörjades senare än utbildningsskottets
omstrukturering var dess förändringar inte med i de nya styrdokumenten som klubbades.
Därför har vi gått igenom utbildningsutskotts omstruktureringsmotion och gjort erforderliga
ändringar för att alla där föreslagna ändringar ska passa in i de nya styrdokumenten. De
skulle eventuellt kunna ses som ändringar av redaktionell karaktär men eftersom det är så
pass stora förändringar samt att visa en tydlig transparens vill vi att fullmäktige stadfäster
ändringarna.
Parallellt med det här stadfästandet skickas även ett stadfästande av samma typ till
Fullmäktige som behandlar förändringar i Reglementet och policys.
Följande korsreferenser för att-satserna mot originalmotionen gäller
ny
1
2
3
4
5

gammal
30
21
22
31
19, 20, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29

ny
6
7
8
9
10

gammal
12
11
16
13, 14, 15
14

ny
11
12
13

gammal
13
15
17

Vi yrkar därför att styrelsen stadfäster följande yrkanden
1) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 5.6
Institutionsstyrelsekollegiet.

2) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 4.1 Gemensamma
Studierådet.
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3) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 4.2
Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet.

4) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 6 Poster samt alla
dess underkapitel.

5) att

ersätta alla kvarvarande kapitel och underkapitel i utskottsdirektiven för
utbildningsutskottet, förutom kapitlen 1. Syfte, 2. Organisation och
uppgifter och 7. Planering och uppföljning, enligt bifogat förslag.
Observera att Ledningsgruppen för utbildning byter namn till
Ledningsgruppen för utbildningsutskottet samt att
Utbildningsnämndskolliget byter namn till
Studeranderepresentantskollegiet.

6) att

7) att

8) att

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, Generalsekreterarens
åligganden § 4.2, i listan över att-satser, lägga till att-satserna
att

vara Kårordförandes behjälplig i dennes arbete

att

vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes
ställe

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, Kårordförandes åligganden
§ 6.2, i listan över att-satser, lägga till att-satserna
att

ta en aktiv roll i Teknologkårens
utbildningspolitiska påverkansarbete

att

vara Teknologkårens representant i Lunds
Universitets Studentkårers Ting och Lunds
Universitets Studentkårers
ordförandekollegium

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet
med Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie
ledamot i LTHs styrelse

att

vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, Aktivitetssamordnarens
åligganden § 3.2, i listan över att-satser, lägga till att-satsen
att
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alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv.
9) att

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, ta bort arbetsbeskrivningarna
för




10) att

Vice Kårordförande för internationella frågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till följande
arbetsbeskrivning för Studiesocialt ansvarig

Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens
påverkansarbete i studiesociala frågor. Denne ansvarar också för
att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud.

Det åligger Studiesocialt ansvarig
att samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete i
studiesociala frågor,
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel
och studentförsäkringar,
att ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans
med denne ansvara för arbetet med Teknologkårens
aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv,
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie ledamot i LTHs
arbetsgrupp för jämlikhet, mångfald och likabehandling,
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie ledamot i LTHs
infrastruktur- och biblioteksberedning
att sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

3 (6)

Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande

att sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
att vara Teknologkårens representant i REFTEC:s
samarbetsorgan för studiesociala frågor,
att i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda
Teknologkårens skyddsombudsarbete, samt
att i rollen som Likabehandlingsombud leda Teknologkårens
likabehandlingsarbete samt erbjuda stöd och representation till
medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under sin
studietid.
11) att

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till följande
arbetsbeskrivning för Utbildningsansvarig för interna frågor

Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för
samordning och ledning av Kårens studentrepresentanter.
Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans med
utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av
Teknologkårens pedagogiska pris,
att sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
att vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor, samt
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en suppleant i Lunds Tekniska
Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.
12) att

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till följande
arbetsbeskrivning för Utbildningsansvarig för externa frågor
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Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för
samordning och ledning av Kårens nationella påverkansarbete.
Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar tillsammans med
utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att bevaka universitetsgemensamma utbildningspolitiska frågor,
att samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete kopplat
till Sveriges Förenade Studentkårer,
att representera Teknologkåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor, samt
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en suppleant i Lunds Tekniska
Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.
13) att

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, mellan
arbetsbeskrivningarna för Generalsekreterare och Informationsansvarig, lägga
till följande arbetsbeskrivning för Huvudansvarig för utbildningsfrågor

Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.

Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att vara ordförande för Utbildningsutskottet,
att vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
att vara Teknologkårens huvudansvarig för forsknings- och
forskningsutbildningsfrågor att sammankalla och leda arbetet i
strategigruppen,
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en suppleant i Lunds Tekniska
Högskolas styrelse,
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att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie ledamot i Lunds
Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning, samt
att representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
samt göra erforderliga omnumreringar av efterföljande arbetsbeskrivningar.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

NAMN EFTERNAMN

Kårordförande 16/17

Funktionärspost Mandatperiod
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Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet och skall verka för
att främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor,
samt med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv. I detta ingår ett aktivt arbete med de strategiska aspekterna av dessa frågor på ett
nationellt och internationellt plan, både gentemot Lunds Universitet och fakulteten centralt
men även utbildningssektorn i stort. Arbetet med dessa frågor drivs för att gagna alla
studenter vid Lunds Tekniska Högskola och inte enbart Kårens medlemmar.

Till skillnad från övriga utskott fattas inte utskottets beslut då majoriteten eller minst sex av
ledamöterna är samlade, utan ledningsgruppen äger rätt att fatta beslut för utskottet.
Ledningsgruppen är beslutsför när en majoritet av dess ledamöter men även utskottets
ordförande är närvarande. Respektive undergrupp äger rätt att fatta och verkställa beslut
rörande dess interna verksamhet då majoriteten av undergruppen är samlad, om ej
ledningsgruppen annorlunda beslutar.

Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna
frågor såväl som Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av






Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsvarig för interna frågor,
Utbildningsansvarig för externa frågor,
Studiesocialt ansvarig, samt
ett erforderligt antal ledamöter.

Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt. Medlemmar
av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (4)

Kårhuset Lund, 2016-04-13
Styrelsen

att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i
LTHs beslutande och beredande organ.

att

föra ett aktuellt register över Teknologkårens studeranderepresentanter i
LTHs beslutande och beredande organ, samt att informera berörda organs
ordförande, eller motsvarande, om vilka personer som Kåren utsett till
studeranderepresentanter.

att

bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs enligt stadgans § 1.2.1
och § 1.2.2

att

till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning, som ej regleras
i reglementet, inom ledningsgruppen.

att

utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av Teknologkåren
initierade, arbetsgrupper

att

genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att effektivisera det
gemensamma påverkansarbetet.

att

genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar gentemot
LTHs studenter med avseende på utbildningsrelaterade frågor, samt

att

i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper verka för
en höjd utbildningskvalité.

Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.

Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är dessutom ansvarig för
att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen. Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög
utsträckning som möjligt ha en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
Det åligger Strategigruppen
att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk karaktär till
fullmäktige, utskottets övriga grupper samt studeranderepresentanter i LTHs
beslutande och beredande organ, samt

att

underhålla och bereda underlag till Teknologkårens åsiktsprogram.
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Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper. Behovet av införandet av en
generisk arbetsgrupp ska förankras i utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt
syfte kopplat till berikandet av samtliga studenters studiesituation.
Ledningsgruppen bestämmer på förhand vem som är ordförande för arbetsgrupperna. I de
fall ordföranden av arbetsgrupperna inte är en ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden
för arbetsgrupperna löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till ledningsgruppen.

Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas. Kollegiet sammankallas av Studiesocialt
ansvarig. Studierådskollegiet

Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor.

Alternativ titulering är STUX.
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant från alla av LTHs
beslutande och beredande organ. Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre
delkollegier med avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas av
Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp beslutar om antalet,
omfattningen samt ansvarig för sammankallande av delkollegier.

Alternativ titulering är VMX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig ledamot till att
sammankalla och leda kollegiet.

Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet ingår sektionernas
likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
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att

aktivt motverka diskriminering,

att

erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade
till Lunds Tekniska Högskola eller Teknologkåren,

att

informera studenterna om deras rättigheter,

att

upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,

att

bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med likabehandlingsfrågor,

att

i övrigt verka för likabehandling inom Teknologkårens och Lunds Tekniska
Högskolas verksamhet.

Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte
XX som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda
planen. Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till
Kårstyrelsen enligt överenskommen plan.
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Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla
medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16.
Uppdaterad följande styrelsemöten:


S1-16/17
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Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt
utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet samt informera funktionärerna om
Fullmäktiges och Kårstyrelsens beslut, särskilt rörande stadgar och reglemente.

Det åligger Presidiet
att

kontinuerligt informera medlemmarna om Teknologkårens löpande
verksamhet,

att

medlemmarna behjälpliga med svar på frågor rörande Teknologkårens arbete,

att

kontinuerligt sköta Teknologkårens kontakter med externa organisationer och
myndigheter vilkas verksamhet berör medlemmarna,

att

bevaka högskoleorganens och andra tillämpliga externa organs arbete i
utbildningsfrågor och studiesociala frågor som berör teknologerna vid LTH,

att

följa diskussioner i utbildningsfrågor och studiesociala frågor inom SFS,
Reftec, LUS, riksdagen, utbildningsdepartementet och högskoleverket,

att

ansvara för beredningen av anslagsäskande i samråd med berörda parter, samt

att

där inte annat beslutas verkställa Kårstyrelsens beslut.
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Aktivitetssamordnare är ansvarig för att samordna och utveckla Teknologkårens sociala
verksamhet. Aktivitetssamordnare är inte ansvarig för att arrangera dessa typer av
arrangemang utan är endast ansvarig för samordning, administration och utveckling av
verksamheten. Aktivitetssamordnare är tillika ordförande för Aktivitetsutskottet.
Aktivitetssamordare ansvarar tillsammans med Näringslivsansvarig för Teknologkårens
alumniverksamhet.

Det åligger Aktivitetssamordnaren
att

ansvara för hantering av alkohol och se till att alla som arrangerar aktiviteter
med alkoholhantering har god utbildning inom området,

att

vara ansvarig för löpande inköp,

att

vara ordförande i Aktivitetsutskottet,

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för frågor som
rör sociala aktiviteter,

att

samordna och utveckla verksamheten inom Aktivitetsuskottet,
Tackmästeriutskottet och Idrottsutskottet,

att

vara Nollegeneralen och Nollningsutskottet behjälplig,

att

ansvara för fanborgen,

att

hålla god kontakt med Studiesocialt Ansvarig samt tillsammans med denne
ansvara för arbetet med Teknologkårens aktiviteter och alkoholrelaterade
frågor ur ett studiesocialt perspektiv,

att

hålla god kontakt med sektionernas sexmästare,

att

hålla god kontakt med sektionernas aktivitetsansvariga,

att

hålla god kontakt med nationerna i Lund,

att

hålla god kontakt med Teknologkårens fria föreningar, samt

att

utveckla Teknologkårens alumniverksamhet och möjligheterna att donera
pengar till Teknologkårens verksamhet.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi och
ekonomiska förvaltning. Detta innefattar löpande ekonomisk uppföljning och analys,
förvaltning av Teknologkårens tillgångar, uppföljning och förhandling av avtal samt frågor
som tillhör dessa områden såsom medlemshantering och administration av medlemsavgifter.
Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal i den utsträckning detta inte kan
genomföras av den för uppgiften mest lämpade funktionären. Generalsekreteraren ansvarar
också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i deras arbete.
Generalsekreteraren ansvarar för att bokslut färdigställs för föregående verksamhetsår.

Det åligger Generalsekreteraren
att

vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes ställe,

att

tillsammans med talmanspresidiet förbereda Fullmäktiges sammanträden,

att

stödja talmanspresidiets arbete med Fullmäktiges löpande verksamhet, såsom
sammanställning, distribution och arkivering av kallelser och handlingar,

att

årligen i samråd med talmanspresidiet organisera och genomföra
Teknologkårens fullmäktigeutbildning,

att

ara Valnämnden behjälplig och stödja Valnämndens arbete,

att

vara för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi,

att

i samråd med respektive verksamhetsansvarig sammanställa förslag till budget
för nästkommande verksamhetsår,

att

ansvara för expeditionens handkassa, samt

att

vara Kårordförandes behjälplig i dennes arbete.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och samordna
utbildningsutskottets dagliga verksamhet.

Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,

att

vara ordförande för Utbildningsutskottet,

att

vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,

att

vara Teknologkårens huvudansvarig för forsknings- och
forskningsutbildningsfrågor att sammankalla och leda arbetet i
strategigruppen,

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet med Reglementets § 1.2.1 vara
en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas styrelse,

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet med Reglementets § 1.2.1 vara
en ordinarie ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för
grundutbildning, samt

att

representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Informationsansvarig ansvarar för Teknologkårens marknadsföring, profilering, och
informationsspridning. Informationsansvarig leder och organiserar Informationsutskottet,
och har huvudansvar för Teknologkårens hemsida och Kårnytt.
Informationsansvarig är redaktör för Kårnytt. Kårnytt ska informera medlemmarna om
Teknologkårens löpande verksamhet samt vad därmed äger sammanhang.

Det åligger Informationsansvarig
att

se till att grafiskt material som ges ut i Teknologkårens namn följer dess
grafiska profil,

att

varje läsvecka ge ut Teknologkårens nyhetsbrev Kårnytt,

att

vara ordförande för informationsutskottet,

att

ansvara för att medlemmarna informeras om Teknologkårens funktion, samt

att

ansvara för Teknologkårens hemsida.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller
kontinuerlig kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande
har arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer.
Kårordförande är ansvarig utgivare för Kårnytt.
Kårordföranden ansvarar för att verksamhetsberättelse färdigställs för föregående
verksamhetsår.
Kårordföranden ansvarar för att styrdokument uppdateras efter förändring.

Det åligger Kårordförande
att

övervaka arbetet i Utskotten,

att

i officiella sammanhang representera Teknologkåren,

att

under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena,

att

ta en aktiv roll i Teknologkårens utbildningspolitiska påverkansarbete,

att

vara Teknologkårens representant i Lunds Universitets Studentkårers Ting
och Lunds Universitets Studentkårers ordförandekollegium,

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet med Reglementets § 1.2.1 vara
en ordinarie ledamot i LTHs styrelse,

att

vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium,

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
kårordföranden, samt

att

Kårordförande ska agera som Teknologkåren vid LTHs aktieägarrepresentant
i de bolag där det är nödvändigt.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Näringslivsansvarig ansvarar för Teknologkårens löpande näringslivsverksamhet. Detta
innebär såväl arbetsmarknadsevenemang, som sponsring och donationer till Teknologkåren.
Näringslivsansvaring är även, tillsammans med aktivitetssamordnare, ansvarig för
Teknologkårens alumniverksamhet.

Det åligger Näringslivsansvarig
att

kontinuerligt följa upp arbetsmarknadsfrågor som berör teknologer,

att

följa viktigare diskussioner i arbetsmarknadsfrågor inom SFS och Reftec,

att

under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas ansvariga
för industrikontakter,

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
arbetsmarknads- och näringslivsfrågor,

att

ansvara för försäljning av annonser i Teknologkårens publikationer,

att

ansvara för försäljning av adressetiketter ur Teknologkårens medlemsregister,

att

ansvara för sponsring,

att

arrangera evenemang där Teknologkårens medlemmar får chansen att träffa
representanter från näringslivet,

att

i samråd med projektledare ARKAD leda och sammankalla ArmU,

att

vara ordförande för Näringslivsgruppen inom ArmU, samt

att

kontinuerligt hålla kontakten och samarbeta med karriärcenter på LTH.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Pedellen ansvarar för Teknologkårens lokalförsörjning. Dels genom förvaltning av Kårhuset
och Lophtet, och dels genom kontakt med fakulteten. Pedellen ansvarar för drift och
utveckling av intern och extern uthyrningsverksamhet i Kårhuset och på Lophtet samt
Teknologkårens teknik.
Pedell ansvarar för skötsel och underhåll av Teknologkårens utrustning, för Teknologkårens
samtliga kort och nycklar, samt för uthyrning av Rulle.
Det åligger Pedell att ansvara för Teknologkårens kontakter med Lunds universitets
byggnadsenhet, Akademiska Hus i Lund AB, Lunds Tekniska Högskola och övriga brukare
av Kårhuset i frågor som rör Kårhuset.
Pedell svarar för uthyrning av Teknologkårens lokaler, för att det vid uthyrningar i Kårhuset
finns av Teknologkåren arvoderad service- och garderobspersonal, för att Teknologkårens
lokaler synas efter uthyrning, samt för reklam för Teknologkårens lokaler. Vidare ska Pedell
besluta om eventuella åtgärder om något skadats eller förkommits.
Pedellen är tillika ordförande i Husutskottet

Det åligger pedellen
att

årligen, i samband med budgetarbetet, presentera en underhållsplan för
Teknologkårens inredning och utrustning,

att

årligen presentera en underhålls- och renoveringsplan för Lophtet,

att

årligen presentera ett förslag till riktlinjer och avgifter för all uthyrning i
Teknologkårens regi, samt

att

vara ledamot i Aktivitetsutskottet.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Projektledare ARKAD ansvarar för att planera, arrangera och utvärdera Teknologkårens
arbetsmarknadsdagar ARKAD.

Det åligger Projektledare ARKAD
att

kontinuerligt följa upp arbetsmarknadsfrågor som berör teknologer,

att

följa viktigare diskussioner i arbetsmarknadsfrågor inom SFS och Reftec,

att

under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas ansvariga
för arbetsmarknadsmässor,

att

vara Tekologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
arbetsmarknads- och näringslivsfrågor,

att

arrangera och bjuda in företag till ARKAD,

att

i samråd med Närlingslivsansvarig leda och sammankalla ArmU,

att

vara ordförande och projektledare för Projektgruppen för ARKAD samt
ansvarig för att lägga upp projektplanen för projektet ARKAD, samt

att

kontinuerligt hålla kontakten och samarbeta med karriärcenter på LTH.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor.
Denne ansvarar också för att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som Samordnade
studerandeskyddsombud.

Det åligger Studiesocialt ansvarig
att

samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete i studiesociala frågor,

att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,

att

ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,

att

ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans med denne
ansvara för arbetet med Teknologkårens aktiviteter och alkoholrelaterade
frågor ur ett studiesocialt perspektiv,

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet med Reglementets § 1.2.1
vara en ordinarie ledamot i LTHs arbetsgrupp för jämlikhet, mångfald och
likabehandling,

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet med Reglementets § 1.2.1 vara
en ordinarie ledamot i LTHs infrastruktur- och biblioteksberedning

att

sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,

att

sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,

att

vara Teknologkårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
studiesociala frågor,

att

i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda Teknologkårens
skyddsombudsarbete, samt

att

i rollen som Likabehandlingsombud leda Teknologkårens
likabehandlingsarbete samt erbjuda stöd och representation till medlemmar
som anser sig ha blivit diskriminerade under sin studietid.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans
med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,

att

i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av Teknologkårens
pedagogiska pris,

att

sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,

att

vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor,
samt

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet med Reglementets § 1.2.1 vara
en suppleant i LTHs ledningsgrupp för grundutbildning.
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Kårhuset Lund, 2016-09-01
Styrelsen

Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar
tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,

att

bevaka universitetsgemensamma utbildningspolitiska frågor,

att

samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete kopplat till Sveriges
Förenade Studentkårer,

att

representera Teknologkåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor, samt

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet med Reglementets § 1.2.1 vara
en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.
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Utvärdering av Utbildningsutskottets
struktur
1.

Sammanfattning

Under 2016 beslutades det under fullmäktigesammanträde 1 att förändra
utbildningsutskottets struktur. Därtill beslutades om att denna struktur skulle utvärderas.
Något försenat, men nu har det gjorts!
Denna rapport kommer med många bilagor för att ge en historisk överblick samtidigt som
den avslutar arbetet med utvärdering. Dessa bilagor är sorterade kronologist där ”a.” är den
första i ordningen och ”q.” är det senaste som gjorts. De är endast menade att läsas
översiktligt och för att ge en god historisk överblick. Den intresserade får dock gärna
fördjupa sig i dessa högst intressanta beslut.

2.

Historik

Vår historia inleds under FM 2 2015. LTH har nyligen beslutat att skära i bidragen till
Teknologkåren för internationaliseringsarbete. Motionären föreslår att det ska tas fram en
handlingsplan för att avveckla den heltidare som arbetar med internationella frågor.
Detta förslag bifölls.
Därefter görs ett hopp i tiden fram till Fullmäktigesammanträde 1 2016. Då beslutades det
kring en förändring av hela utbildningsutskottets struktur. Kort sagt så jämkade sig
arbetsgruppen med styrelsens motionssvar. Därefter yrkades på att följande viljeyttran skulle
läggas till protokollet för framtiden:
“Fullmäktige vill med en tydlig viljeyttring säga till fullmäktigeledamöter att vi lägger stor vikt
vid att utredning av utbildningsutskottets struktur, med bland annat en extra heltidare, tas på
största allvar. Har lösningen visat sig bristfällig skall fullmäktige inte vara rädda för att riva
upp beslutet och hitta en annan, bättre lösning. Det är dyrt att arvodera funktionärer om den
tänkta lösningen har brister.”
Därefter biföll fullmäktige den framvaskade motionen och tillägget av viljeyttrandet.
Bifogat finns arbetsgruppens motion, styrelsens motionssvar och ett utdrag ur protokollet
för fullmäktigesammanträdet under beteckningarna ”c.” till ”e.”.
Strax därefter avrapporterar arbetsgruppen för avveckling av Vkoi, dels med en motion som
avslås i sin helhet och istället läggs uppföljning av internationaliseringsarbete till kårstyrelsens
beslutsuppföljning. Arbetsgruppen levererar även en handlingsplan. Tillsammans med denna
rapport benämnd ”g.”.
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Därefter är arbetet med den nya strukturen i full gång, fyra utbildningsheltidare rekryteras
och väljs. Därtill konkretiserar dåvarande utbildningsutskott en ”önskelista” med resultatmål
som är eftersträvansvärda för utbildningsutskottet att arbeta enligt. Denna önskelista
stadfästs och betecknas ”j.” i samband med denna rapport.
Därefter inleds arbetet i den nya strukturen och i och med detta upptäcks direkt vissa missar
i vissa styrdokument. Dessa korrigeras med handlingarna som tillsammans med denna
rapport benämns ”l.” till ”q.”.

3.

Utvärderingen

Det är värt att nämna att denna utvärdering skulle gjorts till slutet av verksamhetsåret 16/17
till styrelsen, och att den skulle ses av fullmäktige 2017 under deras sista sammanträde. Detta
har av flera anledningar inte varit möjligt. För att nämna några så är glömska,
arbetsbelastning och avsaknad av efterträdare de största anledningarna. Förseningen är likväl
beklaglig.
Utvärderingen har gjorts i två omgångar med två seperata grupper av utbildningsheltidare.
Först en gång i april 2017 och därefter än en gång till i slutet av oktober 2017.
Dels ställdes fritextfrågor och därefter fick en även gradera sitt svar. Då en svarade med en
skala motsvarade en ”1” att en inte instämmer alls; och en ”6” att en instämmer helt.
Därefter togs de önskemål som framkom av ”önskelistan” (j.) och även dessa fick graderas i
hur väl de uppfyllts enligt de svarande.

4.

Resultat av utvärdering, generella frågor

Följande frågor ställdes, i fallet att en kommentar kan göras kring resultatet så följer den
frågan. Därtill ges ett genomsnitt i de fall där detta har varit möjligt.



Vilken post har du?
Är din post en naturlig del av utbildningsutskottet?

4.71
Det intressanta här är att utbildningsheltidarna antigen rankar sig själv mellan 5 & 6, snittet
dras ner av ledamöterna i LeG och Kårordförande.
 Hur upplever du din arbetsbelastning inom Utbildningsutskottet?
De heltidsarvoderade upplever här en arbetsbelastning som motsvara 40h per vecka, med
vissa uttalanden om att vid utvecklingsarbete så tar ökar deras arbetstid snabbt. De som än
en gång står ut är LeG, med låg arbetsbelastning.
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Är dina arbetsuppgifter väl definierade?

3.86
Än en gång står ledamöterna i LeG ut, de upplever sig inte passa in. Där till kan en
konstatera att år 17/18 upplever sina arbetsuppgifter mindre väldefinierade än 16/17.


Hur skulle du vilja att din post förändrades?

STIM, stort internationellt möte, utbildningstungt men kräver även helhetsperspektiv. Detta
möte bör kanske omplaceras på en annan heltidare. KO är ansvarig i nuläget men HU kan
tyckas vara lämplig.
LUS TING kan vara värt att skjuta över på UE. UE har redan en god kontakt med de andra
kårerna genom LUS OK, dock resonerades det kring i utredningen att TINGet är
organisatoriskt och OK är politiskt, vilket skapar uppdelningen som finns idag.
LeG bör definieras tydligare, dels är det inte ett väl använt verktyg och det här blivit det i
ännu mindre utsträckning sedan utbildningsutskottet blev beslutsmässiga även utan ideella
närvarande.
KO vill ha tydligare roll i utbildningsutskottet, här kan det även vara värt att betänka hens
arbetsbelastning i förhållande till andra uppdrag.


Hur väl fungerar konceptet LeG än så länge?

3.00
I enlighet med tidigare märks här av att LeG former ännu inte är tillräckligt bra definierade.


Vad ska syftet för LeG vara?

Ser en till svaren så vill alla svaranden att LeG ska funktioner i form av bollplank och av
förankring av åsikter, det är lätt att utbildningsheltidarna blir allt för lika i sina åsikter och de
bör då ha en god förankring bland studenter med annan bakgrund. Detta syfte undermineras
därtill av att utbildningsheltidarna på egen hand är beslutsmässiga, det krävs då aldrig att LeG
sammankallas med ideella studenter.


Hur väl fungerar konceptet för Avcheckningar än så länge?

4.67
Avcheckningen har Utbildningsheltidarna tillsammans med Kårordförande under slutet av
veckan för att gå igenom de viktigare mötena under veckan som gått. Formatet kan här anses
vara väl fungerande.


Om, hur skulle du vilja att avcheckningarna förändras?
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Främsta kommentaren som framkommer gällande avcheckningen är relevans och
tidseffektivitet. Detta är högst administrativt och faller på nuvarande Huvudansvarig för
Utbildningsfrågor att leda mer effektivt.


Hur väl fungerar konceptet för förmöten för LGGU än så länge?

5.10
Inför varje möte med Ledningsgruppen för Grundutbildning träffas representanterna
tillsammans med utbildningsheltidarna för att diskutera igenom handlingarna.


Om, hur skulle du vilja att förmötena för LGGU förändras?

Detta möte är ett av de mest välfungerande av alla, enda kommentaren som framkommer är
att HU bör hålla mötet. UI närvarar som den heltidare som går på mötet, och SA och UE
inkallas som spetskompetens eller deltar i mån av tid.


Hur väl fungerar konceptet för politikermöten än så länge?

5.33
Inför varje LUS OK träffas utbildningsheltidarna med Kårordförande för att diskutera
igenom handlingarna.


Om, hur skulle du vilja att politikermöterna förändras?

De åsikter som framkommer är att politikermötena är tydligt definierade, men att mötet
skulle kunna effektiviseras för att frigöra tid till att diskutera fokusfrågor som kan vara värda
att lyfta.


Om du tänker på de möten du närvarar på som helhet, vad skulle du vilja förändra?

De åsikter som framkommer som svar på denna fråga har redan lyfts i tidigare frågor.


Hur väl anser du att förankringen & återkoppling fungerar inom UtbU?

4.21
Detta bör anses vara ganska lågt i förhållande till vad utbildningsutskottet bör kunna
presentera.


Om, hur anser du att förankringen kan förbättras?

Här framkommer kommentarer av flera olika typer, dels upplevs förankringen inom
utbildningsheltidarna och kårordförande som god i och med avcheckningen.
Utanför denna grupp av människor är det dock svårt för någon att uttala sig om
utbildningsutskottets verksamhet, där bör förankring med LeG och kårstyrelsen förbättras.
Därtill upplevs förankringen i förhållande till studieråden och institutionsrepresentanterna
sämre, därtill förankras mycket få saker mot alla studenter. Detta bär även förbättras i
framtiden.
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Gör alla rätt uppgifter?

Utbildningsutskottet identifierar här ett par problemområden. Dels uppleves internationella
frågor inte ha en naturlig placering i utbildningsutskottet, detta arbete delas i dagsläget av SA
och KO. Därtill framkommer doktorand och forskningsfrågor som ett problemområde, då
främst för att ansvaret ligger delat mellan HU och UE, här bör en överväga att placera
arbetet på en person.
Slutligen nämns dubbelarbete som ett eventuellt problem. Dels läses en del handlingar
dubbelt, vilket inte alltid är nödvändigt. Samtidigt förhindrar detta att Teknologkårens åsikter
är den enskilda individens åsikt. Oavsett, bör samläsningen vara ett resultat av ett val snarare
än något som uppstår av slumpen. Därmed förordas en tydligare utskottsstruktur.


Vad anser du om utbildningsutskottets struktur som helhet?

Den genomgående kommentaren är att organisationen i dagsläget är uppe i luften och måste
landa, ingen vet riktigt hur väl UtbU hanterar frågor eller om de helt missas för att det finns
få stukturer för vem som är ansvariga för vad. Detta fungerar väl så länge de engagerade är
drivna att lyfta nya frågor men är inte hållbart i längden.
Det framkommer även att arbetsbelastningen i förhållande till den gamla strukturen är mer
fördelaktig, dock lyfts LeG fram ytterligare en gång som att det inte riktigt passar in i den nya
strukturen.


I hur stor utsträckning gör SA det som du väntar dig?

4.36


I hur stor utsträckning gör UI det som du väntar dig?

5.14


I hur stor utsträckning gör UE det som du väntar dig?

5.00


I hur stor utsträckning gör KO det som du väntar dig?

5.00


I hur stor utsträckning gör HU det som du väntar dig?

4.71


Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja förändra?

För att aggregera kommentarerna gällande resultaten ovan så bör strukturen förtydligas, i alla
fall så gäller kommentarerna här arbetsfördelningen mellan de olika utbildningsheltidarna
och de ideella i utskottet.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

5 (10)

UTVÄRDERING
Utvärdering av Utbildningsutskottets
struktur
Kårhuset Lund, 2018-02-20
Tim Djärf, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 16/17

Resultaten dras ner som ett resultat av att olika individer har olika förväntningar av vad olika
poster ska göra. Ju tydligare arbetsuppgifterna definieras så bör även resultatet på frågan öka.

5.

Resultat av utvärderdering, ”önskelistan”

Extraktet från ”önskelistan” med tillhörande genomsnitt ser ut som följande:


Utbildningsutskottet ska vara insatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt den
forskningspolitiska agendan som bedrivs vid LTH och LU centralt.

4.69


Utbildningsutskottets ska skapa, vidareutveckla samtimplementera hållbara samt
rättssäkra metoder för hanterande avklagomål från studenter

5.23


Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbetemed att förebygga
diskriminering vid LTH

4.29


Utbildningsutskottet ska försäkra att mastersstudenter har ett reellt inflytande i beslut
som berör mastersprogrammen.

4.25


Utbildningsutskottet ska jobba aktivt och kontinuerligt för att befolka
studeranderepresentantsposterna som TLTH förvaltar.

4.57


Utbildningsutskottets ska säkerställa att ledningsgruppensledamöter har en naturlig och
kontinuerlig närvaro bland sektionernasgrupperingar som hanterar studierelaterade
ärenden.

3.00


Utbildningsutskottet uppdaterarstuderanderepresentantshandboken till den grad att den
täcker in alla relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.

4.62


Utbildningsutskottet ska säkerställa att överlämning till efterträdare sker strukturerat
samt eliminerar risken att viktiga ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller
mellanstolarna.

4.44
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Utbildningsutskottet ska i samråd med tillhörande kollegier driva omfattande
opinionsundersökningar där studenternas åsikter i frågor av studiesocial och
utbildningsrelaterad karaktär bokförs, redovisas och används.

3.62


Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och kontinuerligt arbete med
att informera medlemmarna om aktuella utbildningsfrågor på fakultets-, universitets- och
nationell nivå.

3.85


Utbildningsutskottet ska säkerställa att samtliga studeranderepresentants uppdrag utlyses
och de studenter som ges uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär samt
vilken fråga eller agenda som studenten ska driva.

4.25


Utbildningsutskottet ska etablera metoder, riktlinjer,handlingsplaner eller policier som i
så hög utsträckning som möjligt skapar goda förutsättningar för ett ideellt engagemang
inom studiebevakningen över hela LTH.

4.18


Utbildningsutskottet ska etablera metoder eller handlingsplaner som säkerställer att såväl
studenter som studiebevakningen vid de utbildningar som saknar, eller har svag,
representation i beslutande och beredande organ får ett reellt inflytande i
påverkansarbetet.

4.50


Utbildningsutskottet ska kontinuerligt utveckla studeranderepresentantskollegiet (StuX)
samt förhållningssättet gentemot densamma för att i så hög utsträckning som möjligt
använda kollegiet som sin primära och mest effektiva kommunikationsplatform
gentemot studeranderepresentanterna.

4.00


Utbildningsutskottet ska säkerställa att de delegater eller studeranderepresentanter som
representerar Teknologkåren gentemot Lunds Universitets Studentkårer och Sveriges
Förenade Studentkårer är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de förväntas ta.

5.08


Utbildningsutskottet ska säkerställa att Speak Up Days, eller fullgott alternativt, anordnas
med en hög anslutning av närvarande vid anordnade eller tillhörande aktiviteter och
evenemang.

4.33
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Utbildningsutskottet ska vara framträdande i formella och mediala sammanhang genom
att svara på samtliga inkomna remisser samt skriva debattartiklar med avseende att
påverka aktörers beslut i frågor av studierelaterad karaktär.
Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar,implementerar, utvärderar och
utvecklar kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.

5.57


Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar,implementerar, utvärderar och
utvecklar kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.

5.25

6.

Analys

6.1.

Analys av svar från generella frågor

Kort sagt, Utbildningsutskottets struktur bör förtydligas. I och med strukturen så bör ett par
saker diskuteras i synnerhet, dessa är som följer.
Vem som ska ansvara för doktorandfrågor? Antigen bör detta förläggas på HU eller på UE,
detta är dock en fråga som bör ställas i relation till arbetsbelastning för de olika posterna.
Kårordförandes placering i Utbildningsutskottet i förhållande till hens arbetsbelastning.
Kårordförande är tungt belastad och organisationen kräver att hen håller många bollar i
luften, här bör det göras ett förtydligande av vad Kårordförandes roll i utbildningsutskottet
faktiskt är.
Arbetsuppgifterna för HU och UI bör särskiljas ytterligare eller så ska det göra ett medvetet
val att de ska överlappa. I dagsläget flyter dessa poster ihop utan något tydligt mål med detta.
Detta skapar otydlighet inom Utskottet och utåt mot andra aktörer för vem som är ansvarig
för vad.
SA bör överväga sin relation till Teknologkåren utanför Utbildningsutskottet, posten
instiftades dels för att arbeta med studiesociala frågor inom organisationen vilket inte har
gjorts i den utsträckning som beskrevs. Förslag för sådana uppgifter är
funktionärsutbildningar och likabehandlingsperspektiv under Teknologkårens egna
verksamhet, detta ligger dock kvar på andra funktionärer av historiska skäl. SA bör därför
överväga ett tätare sammarbete med Aktivitetssamordnaren, Nollegeneralen och andra
instanser som utbildar våra och sektionernas funktionärer.
Ledningsgruppen för Utbildningsutskottets syfte bör förtydligas, enligt resultatet ovan bör
denna grupp få tydligare placering inom Utbildningsutskottet som förankring. Detta kräver
dock kontinuitet och medvetenhet från HU som ska vara Utbildningsutskottets ordförande.
LeG bör även få en tydligare arbetsbeskrivning där gruppens syfte förtydligas.
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Förankringen och markandsföring för Utbildningsutskottet bör förtydligas och göras i större
utsträckning. Teknologkåren bör skapa tydligare rutiner för hur ärenden ska förankras, vem
som ansvarar för förankringen och hur detta sedan följs upp. I många avseenden jobbar
Utbildningsutskottet allt för dolt, därför bör även markandsföringen som
utbildningsutskottet bedriver öka. Ökad marknadsföring leder till ökad förståelse och
intresse hos gemene student för utbildningspolitiska frågor och ökad förankring leder till mer
representativa åsikter. Båda dessa aspekter är allt för lätta att tappa då en fördjupar sig i
politiskt påverkansarbete.
Ytterligare en aspekt som knyter an till marknadsföringen ovan är andelen
studeranderepresentanter. Över de senaste två åren har en kunnat se en tydligare trend att de
heltidsarvoderade sitter i allt fler nämnder och möten med LTH, vilket implicerar att
Utbildningsutskottet har haft ett fall i antalet ideella engagerade på central nivå. Ytterligare
markandsföring föder intresse hos fler studenter att engagera sig i dessa organ, detta leder då
förhoppningsvis till mer representativa åsikter inom utbildningsfrågor och att de
heltidsarvoderades tid frigörs till att göra mer strategiskt och långsiktigt arbete. Något som
även det var ett av målen med att förändra Utbildningsutskottets struktur från första början.

6.2.

Analys av frågor från “önskelistan”

Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet är även här benämnt som ett problemområde, se
ovan för analys av detta.
I enlighet med analysen från de generella frågorna kan en även här utläsa att förankring och
markandföring än en gång är ett problemområde.
Något som tillkommer som ett problemområde är Utbildningsutskottets förmåga att hålla
evenemang, något som även det faller in under marknadsföring och nyrekrytering.
Utbildningsutskottet är svårt att rekrytera till då det är svårt att se vad Utbildningskottet gör,
detta kan till viss del överbryggas med evenemang.
Även struktur uppkommer som ett problemområde under dessa frågor, vilket analyserats i
viss mån ovan.

7.

Förslag

I och med denna rapport bör arbetet med analys vara påbörjat, fortsatt analys och förändring
i enlighet med den analysen kommer behöva stå härnäst på agendan.
Detta är dock inte ett arbete för en enskild individ, och därtill bör de nuvarande berörda
involveras i detta arbete.
Jag förordar därför följande åtgärder:
att
en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram konkreta förslag på förändringar i
Utbildningsutskottets struktur i enlighet med utvärderingen som gjorts,
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att
tillsätta nuvarande Huvudasvarig för Utbildningsfrågor som sammankallande
och projektansvarig för denna arbetsgrupp,
att

denna arbetsgrupp finaliserar detta arbete inom verksamhetsåret 17/18.

I Utbildningsutskottets tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 16/17
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Motion angående fortsatt arbete med
Utbildningsutskottets struktur
Bakgrund
I och med att en rapport nu färdigställts och en analys har påbörjats så bör fortsatt arbete
vara i sin ordning.
Detta är dock inte ett arbete för en enskild individ, och därtill bör de nuvarande berörda
involveras i detta arbete.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
en arbetsgrupp tillstätts för att ta fram konkreta förslag på förändringar i
Utbildningsutskottets struktur i enlighet med utvärderingen som gjorts,
att
tillsätta nuvarande Huvudasvarig för Utbildningsfrågor som sammankallande
och projektansvarig för denna arbetsgrupp,
att

denna arbetsgrupp finaliserar detta arbete inom verksamhetsåret 17/18.

I Utbildningsutskottets tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

STYRELSEHANDLING
BESLUTSUPPFÖLJNING
Kårhuset Lund, 2018-03-05
Styrelsen

Beslutsuppföljning
Möte
S2 13/14
S3 13/14
S13 15/16
S13 15/16
S1 17/18
S1 17/18
S3 17/18
S8 17/18
S9 17/18
S10 17/18
S10 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
Uppdatering av styrdokument
Se över stadgeändring av
§10.11
Kårstyrelseöverlämning
GDPR 2.0

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Uppdraget
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

Redovisas
S12 17/18
S11 17/18
S11 17/18

Kommentar
Projektplan
Projektplan
Mindre projekt

Tim Djärf

S11 17/18

Slutrapport

Tim Djärf

S12 17/18

Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

S12 17/18
S12 17/18

Joost Kranenborg
Tim Djärf

S11 17/18
S11 17/18

Tim Djärf
Anders Nilsson

S12 17/18
S14 17/18

Statusrapport
Planering
Status/remiss/
riktlinje

1 (1)

