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PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-10-06
David Wessman, Styrelseledamot

Protokoll Styrelsemöte 1 – 16/17
Tid: Torsdag den 1 september 2016 17:30
Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen
Kårordförande

Linus Hammarlund

Styrelseordförande

Karin Dammer

Ledamot

David Wessman

Ledamot

Desirée Ohlsson

Ledamot

Emil Thorselius

Ledamot

Erik Alstersjö

Ledamot

Jacob Karlsson

Ledamot

Oskar Jönsson

Adjungerande
Pålsjö Ängsblads redaktör

Stefan Fridlund

t.o.m. § 20

Valberedningens ordförande

Alexander Pieta Theofanous

t.o.m. § 19

Studiesocialt ansvarig

Eric Mace

t.o.m. § 19

IAESTE-ordförande

Jacob Tyrberg

t.o.m. §19

Utbildningsansvarig – externt

Jacob Adamowicz

ej § 22

Näringslivsansvarig

Sara Persson

t.o.m. § 23

Utbildningsansvarig

Tim Djärf

t.o.m. § 24

ARKAD: Mässa- och logistik

Andreas Börjesson

t.o.m. § 19

Projektledare ARKAD

Malin Riddarström

t.o.m. § 23

Aktsam

John Alvén

t.o.m. § 23

Generalsekreterare

Agnes Sörliden

Utbildningsansvarig - internt

Anders Lundqvist Persson

Informationsansvarig

Niklas Ingemansson

Pedell

My Reimer

Kårordförande emeritus

Björn Sanders
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§ 1 SOFMÖ

Ordförande Karin Dammer (KD) förklarade mötet öppnat
17:30.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Karin Dammer nominerade David Wessman (DW) till
mötessekreterare.
Styrelsen beslutade
att välja David Wessman till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsperson

Karin Dammer nominerade Emil Thorselius (ET) till
justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja Emil Thorselius till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och
adjungeringar

Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade under Adjungerade på
närvarolistan ovan.

§ 6 Föredragningslista

Styrelsen beslutade
att bifalla föredragningslistan.

§ 7 Datum och justering av
protokoll

Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 8
september och underskrivet den 15 september.

§ 8 Föregående
mötesprotokoll

Karin Dammer föredrog mötesprotokoll S17 – 15/16.

§ 9 Meddelanden

Styrelsen beslutade
att lägga styrelsemötesprotokoll S17 -15/16 till
handlingarna.
Inga meddelanden.

§ 10 Övriga frågor

Linus Hammarlund (LH) framförde en fråga kring
stödmedlemskap.

§ 11 Per Capsulam

a) Motion angående Operation Cornelis: vägg
Styrelsen beslutade
att stadfästa beslutet angående operation Cornelis som
fattades av Kårstyrelsen 15/16.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

2 (9)

b) Motion angående Operation Cornelis: lampor.
Styrelsen beslutade
att stadfästa beslutet att godkänna inköp av lampor till
Cornelis för 5400 kr.
§ 12 Presidiebeslut

Nollningsvepor
Linus Hammarlund föredrog beslutet.
Styrelsen beslutade
att stadfästa presidiebeslutet och inköp av ny
nollningsvepa samt budgetöversteg för NOL01
konto 5930.

§ 13 Ordförandebeslut

Nominering till UKÄ
Linus Hammarlund föredrog beslutet.
Styrelsen beslutade
att stadfästa ordförandebeslutet att nominera Tim
Djärf till studeranderepresentant till
pilotgranskning av några lärosätens
kvalitetssäkringsarbete.
att stadfästa ordförandebeslutet att nominera Linn
Svärd till studeranderepresentant till utvärdering av
universitets och högskolors arbete att främja en
hållbar utveckling.
Björn Sanders anlände till mötet.

§ 14 Rapporter

a) Budgetavsteg – fotoutrustning
Linus Hammarlund föredrog budgetavsteget.
b) Budgetavsteg – nollningsuppdraget FISS
Linus Hammarlund föredrog budgetavsteget.
c) Budgetavsteg – Nollekassar
Linus Hammarlund föredrog budgetavsteget.
Styrelsen beslutade
att lägga budgetavstegen till handlingarna.

§ 15 Ekonomirapporter

Agnes Sörliden (AS) föredrog.
Styrelsen beslutade
att lägga ekonomirapporterna till handlingarna.

§ 16 Kommande
styrelsemöte

Karin Dammer föreslog:
• S2 – tisdag 13 september
• S3 – måndag 26 september
• S4 – onsdag 12 oktober
• S5 - torsdag 3 november
• S6 – måndag 14 november
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•
•

S7 – tisdag 29 november
S8 - tisdag 13 december

Styrelsen beslutade
att bifalla KDs förslag.
§ 17 Valärenden,
entlediganden och
stadfästande av val

a) Filmförman
Niklas Ingemansson (NI) föredrog valärendet och
yrkade för välja Mark Vartok till stödmedlem samt
stadfästa:
• Hampus Farmängen
• Gustav Ticander
• Mark Vartok (ej medlem i TLTH)
• Wouter Prosper
som Filmförman.
NI drog tillbaka sitt första yrkande om att välja Mark
Vartok till stödmedlem.
Styrelsen beslutade
att stadfästa valet av ovan listade personer till
Filmförman inom Informationsutskottet.
b) Pubmästare
John Alvén (JA) föredrog valärendet.
Styrelsen beslutade
att stadfästa valet av Mattias Nilsson till
Pubmästare för resten av verksamhetsåret.
c) Studeranderepresentant i Lärarförslagsnämnderna
Alexander Pieta Theofanous (Theo) föredrog
valärendet.
Styrelsen beslutade
att tillförordna Tommy Damm till
Lärarförslagsnämnderna.
Ett eventuellt val hanteras av Fullmäktige.
d) Koordinatorer till ARKAD
Malin Riddarström (MR) föredrog valärendet enligt
inskickad sen handling, förutom ett avhopp av en
inredningskoordinator Karolin Nisser.
Denna post är utlyst igen och rekrytering sker löpande.
Styrelsen beslutade
att stadfästa valen av koordinatorer till ARKAD
enligt bifogat förslag, med ovan nämnd
ändring.
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§ 18 Motion angående
mattinköp ARKAD

Malin Riddarström och Andreas Börjesson föredrog
motionen.
MR yrkade
att ändra första att- satsen till:
Köpa in en hållbar matta för totalt 715 000 kr som
ska skrivas av på 5 år.
Styrelsen beslutade
att ta beslutet i Fullmäktiges ställe på grund av
tidsaspekten.
att bifalla den andra att-satsen efter ovan nämnda
ändring.

§ 19 Äskande från
Ingenjörssektionen

Tim Djärf (TD) föredrog äskningen.
KD yrkade på
att bordlägga äskningen tills vidare.
Styrelsen beslutade
att bifalla KDs yrkande och bordlägga äskningen.
Alexander Pieta Theofanous, Eric Mace, Jacob Tyrberg och Björn
Sanders lämnade mötet.
Mötet ajournerades för mat 18:50.
Öppnade åter 19:31.

§ 20 Strukturering av Proud
Tech

Motionärerna ej tillgängliga.
JA yrkade
att återremittera motionen.
Styrelsen beslutade
att till Fullmäktige yrka på återremittering av
motionen.
Anders Lundqvist Persson lämnade mötet.

§ 21 Motion angående
budgetrevidering

Agnes Sörliden föredrog motionen.
MR yrkade
att under ARM11 ersätta konto
5410 Mässmatta(kvm) 105 000 kr
med
7830 Avskrivning Mässmatta 143 000 kr.
EA yrkade
att ej sänka INF01 konto 4220.
NI yrkade
att byta namn på INF01 konto 5410 från
Underhåll fotoutrustning
till
Inköp och underhåll foto- och filmutrustning.
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LH yrkade på
a) att under NOL01 konto 3980 ändra namn på den
andra
PHÖBUtbildningen (á 35 000 kr)
till
Välkomsttidning mottagning.
b) att inte ändra namn på NOL01 konto 6150.
JK yrkade
att höja NOL01 konto 6150 till 35 000 kr
(istället för motionens 44 882,5 kr).
Styrelsen beslutade
att bifalla MRs yrkande
att bifalla EAs yrkande
att bifalla NI yrkande
att bifalla LHs yrkande a) och b)
att bifalla JKs yrkande
att bifalla det framvaskade förslaget
Ändringar i rambudget måste godkännas av Fullmäktige.
Jacob Adamowicz lämnade mötet.

§ 22 Motion angående
Heltidarkavajer

Niklas Ingemansson föredrog motionen
DO yrkade
att köpa in 4 st damkavajer och sänka budgetavsteget
till 7 600 kr.
MR yrkade
att höja budgetavsteget till 10 000 kr för att täcka
brodyr.
DO drog tillbaka sitt yrkande.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen och budgetavsteg på 10 000 kr
med rekommendation att endast köpa in 4
damkavajer.
Beslutsuppföljning till Informationsansvarig 2017 och S9.
Kaffepaus 21:10.
Mötet återupptas 21:17.
Jacob Adamowicz kom tillbaka till mötet.

§ 23 Äskande för laptops
och surfplattor

Tim Djärf föredrog motionen.
EA yrkade
att återremittera äskningen
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Oskar Jönsson (OJ) yrkade
att köpa in:
två datorer á 6 000 kr och
fyra surfplattor á 3 000 kr
LH yrkade
att ta pengarna från Kårhusets underhållsfond.
Styrelsen beslutade
att avslå EAs yrkande om återremittering
att bifalla OJs yrkande
att bifalla LHs yrkande
att bifalla det framvaskade förslaget och köpa in
två datorer á 6 000 kr (totalt 12 000 kr) och
fyra läsplattor á 3 000 kr (totalt 12 000 kr) och ta
pengarna från Kårhusets underhållsfond.
Sara Persson, Malin Riddarström, John Alvén lämnade mötet.

§ 24 Motion angående
Riktlinjeändringar
Teknologkårens bilar

Erik Alstersjö föredrog motionen.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen.
Tim Djärf lämnade mötet.

§ 25 Motion angående
uppdatering av
Krishanteringsplan

Linus Hammarlund föredrog motionen.

§ 26 FM-motion angående
stadfästande av
reglementes- och
policyförändringar
uppkomna av
utbildningsutskottets nya
struktur

Linus Hammarlund föredrog motionen.

§ 27 Motion angående
stadfästande av förändringar
i riktlinjer, utskottsdirektiv
och arbetsbeskrivningar
uppkomna av
utbildningsutskottets nya
struktur

Linus Hammarlund föredrog motionen.

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen.

Styrelsen beslutade
att ta alla att-satser i klump
att yrka för att Fullmäktige stadfäster motionen.

Styrelsen beslutade
att ta alla att-satser i klump
att stadfästa ändringarna enligt motionens yrkanden.
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§ 28 Motion angående
styrdokumentsrevideringens
små missar

§ 29 Beslutsuppföljning

Linus Hammarlund föredrog motionen.
KD yrkar på
att i Riktlinjer för arvodering i punkt 2.2 ändra
lönenivåer
till
arvodesnivåer.
Styrelsen beslutade
att bifalla KDs yrkande
att ta alla att-satserna i klump
att stadfästa det framvaskade förslaget.
• Civilingenjörsringen
KD yrkar
att Flytta beslutsdatum till S8 och uppdraga
Kårordförande att hantera frågan.

•

Funktionärsregister
KD yrkar
att Flytta beslutsdatum till S8.

•

Kårhusegeneral
KD yrkar
att stryka beslutsuppföljningen.

•

Internfakturering
KD yrkar
att flytta redovisningsdatum till S4
att tillsätta en arbetsgrupp med Karin Dammer som
sammankallande samt My Reimer, David
Wessman och Jacob Adamowicz som deltagare.

•

LED-vägg
KD yrkar
att flytta redovisningsdatum till S5.

•

Uppföljning av Internationaliseringsarbete
KD yrkar
att ändra redovisningsdatum till S9.

•

Uppföljning av utbildningsutskottets struktur
KD yrkar
att ändra redovisningsdatum till S9.

•

Nollegeneralens ideella format.
KD yrkar
att ändra redovisningsdatum till S16.

Styrelsen beslutade
att lägga till Heltidarkavajer med
sammankallande som Informationsansvarig
2017 och redovisningsdatum S9.
att bifalla KDs yrkanden
att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den
till handlingarna.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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§ 30 Övrigt

•

Stödmedlemskap
Niklas Ingemansson föredrog frågan om att välja en av
Filmförmännen som stödmedlem.
LH yrkade
att tillsätta en arbetsgrupp om medlemskap, med
mål att se över Teknologkårens medlemskap.
Styrelsen beslutade
att bifalla LHs yrkande.
sammankallande: Linus Hammarlund samt
Karin Dammer, Desirée Ohlsson och Anges
Sörliden som deltagare.

•

Gamla policyer
Linus Hammarlund föredrog frågan, vid en tidigare
revidering av styrdokument saknades ett att-sats om att
ta bort Policy för Grafisk Profil, Tekonologkårens
pedagogiska pris och Funktionärsmedaljer. Dessa är
ersatta av riktlinjer men finns fortfarande kvar.
Styrelsen beslutade
att ge LH uppdraget att ta fram en proposition till
Fullmäktige.

§ 31 SOFMA

Styrelseordförande Karin Dammer förklarade mötet
avslutat klockan 22:44.

Vid pennan

Vid klubban

Med glasögonen

David Wessman
Mötessekreterare

Karin Dammer

Emil Thorselius

Mötesordförande

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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2016-10-07

Teknologkåren vid LTH e-post - [Brådskande] Val av studeranderepresentanter

Karin Dammer <karin.dammer@users.tlth.se>

[Brådskande] Val av studeranderepresentanter
9 meddelanden
Karin Dammer <so@tlth.se>
Till: Styrelsen TLTH <styrelsen@tlth.se>

28 september 2016 11:54

Hej Styrelsen!
Vi behöver välja in studeraderepresentanter i institutionsstyrelser och liknande. Detta är brådskande så vi behöver
därför ta beslutet per capsulam. Just nu är det extra brådskande och vi behöver därför svara innan 12.00 imorrn
29/9. Svarar gör man genom att mejla mig ja eller nej och förslagsvis svarar man bara mig och inte alla. Har man
frågor om beslutet är det däremot bäst att svara alla. För att beslutet ska gå igenom krävs att alla svarar ja. Svarar
man inte alls räknas det som ett nej.
Kan vi alltså välja in samtliga studeranderepresentanter enligt bilaga?
Hälsningar
Karin

2 bilagor
Studrep.pdf
257K
Val av studeranderepresentanter 1.pdf
94K
Erik Alstersjö <ealstersjo@gmail.com>
Till: Karin Dammer <so@tlth.se>

28 september 2016 12:11

Ja
[Citerad text är dold]

Jacob Karlsson <jacob.m.karlsson@gmail.com>
Till: Karin Dammer <so@tlth.se>

28 september 2016 12:17

Hej,
Ja.
Med vänlig hälsning,
Jacob Karlsson
073840 45 00
jacob.m.karlsson@gmail.com
[Citerad text är dold]

Oskar Jönsson <ama10ojo@student.lu.se>
Till: Karin Dammer <so@tlth.se>

28 september 2016 12:45

ja
Den 28 september 2016 11:54 skrev Karin Dammer <so@tlth.se>:
[Citerad text är dold]

Linus Hammarlund  Kårordförande Teknologkåren vid LTH <ko@tlth.se>

28 september 2016 13:05

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9781d074b5&view=pt&search=inbox&th=1577037992706033&siml=1577037992706033&siml=1577046e05f9daf…
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Teknologkåren vid LTH e-post - [Brådskande] Val av studeranderepresentanter

Till: Karin Dammer <so@tlth.se>
Ja
Vänliga hälsningar
Kind regards
Linus Hammarlund
Kårordförande 2016/2017
President 2016/2017
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
The Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning  Näringsliv  Fritid
Telefon: 046  540 89 21
Email: ko@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Den 28 september 2016 11:54 skrev Karin Dammer <so@tlth.se>:
[Citerad text är dold]

David Wessman <david.wesmn@gmail.com>
Till: Karin Dammer <so@tlth.se>

28 september 2016 13:19

Ja
[Citerad text är dold]


Mvh,
David Wessman
Emil Thorselius <thorselius.emil@gmail.com>
Till: Karin Dammer <so@tlth.se>

29 september 2016 08:25

Ja
Emil Thorselius

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]

<Studrep.pdf><Val av studeranderepresentanter 1.pdf>

Karin Dammer <so@tlth.se>
Till: desiree.ohlsson@gmail.com

29 september 2016 11:14

Nu är det bara du som inte svarat! Gör det! :)
 Vidarebefordrat meddelande 
Från: Karin Dammer <so@tlth.se>
Datum: onsdag 28 september 2016
Ämne: [Brådskande] Val av studeranderepresentanter
Till: Styrelsen TLTH <styrelsen@tlth.se>
[Citerad text är dold]

2 bilagor
Studrep.pdf
257K
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9781d074b5&view=pt&search=inbox&th=1577037992706033&siml=1577037992706033&siml=1577046e05f9daf…
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Teknologkåren vid LTH e-post - [Brådskande] Val av studeranderepresentanter

Val av studeranderepresentanter 1.pdf
94K
Desiree Ohlsson <desiree.ohlsson@gmail.com>
Till: Karin Dammer <so@tlth.se>

29 september 2016 12:48

Ja! Välj dem!
[Citerad text är dold]


Hälsningar Desirée Ohlsson

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9781d074b5&view=pt&search=inbox&th=1577037992706033&siml=1577037992706033&siml=1577046e05f9daf…
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PRESIDIEBESLUT
Komplettering av
studeranderepresentantsval
Kårhuset Lund, 2016-10-06
Presidiet

Komplettering av
studerandererepresentantsval
Ärendet initierat av Utbildningsansvarig för Interna frågor, Anders Lundqvist Persson.

Förklaring och motivering
Programledningarna och institutionsstyrelserna har fått sina studeranderepresentanter valda
av Styrelsen och presidiet i olika omgångar. Då valet gått igenom och programledningarna
informerats om sina nya studeranderepresentanter så inkom en stor mängd mail med frågor,
funderingar och förtydliganden till UI från både programledare, LTH kansli samt studenter.
För att slutgöra detta ärende och förhoppningsvis inte behöva tillsätta eller förändra
strukturen innan nästa tillsättning i lp3 sker nu ett sista uppsamlingsheat av
studeranderepresentanter i programledningarna.

Beslut
Undertecknade har därför beslutat
att

välja Maria Lindahl och Martin Lundgren till suppleanter i programledningen för
Väg- och vattenteknik.

att

entlediga Johanna Rasmusson och Siri Lidmark från ordinarie mandat i
programledningen för Lantmäteriteknik samt välja Siri Lidmark till suppleant i
densamme.

att

entlediga Weena Lee och Malin Eriksson från ordinarie mandat i programledningen
för Industriell Design samt välja dessa till suppleanter i densamme.

att

välja Frida Börnfors till suppleant i programledningen för Medicin och Teknik.

att

välja Markus Carlsson till suppleant i programledningen för Industriell Ekonomi.

att

välja Anna Lissborg till ordinarie mandat samt Astrid Jansson till suppleant i
programledningen för infoCom/Data.

att

välja Julia H Fovaeus till ordinarie mandat i programledningen för Teknisk- fysik
och matematik.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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PRESIDIEBESLUT
Komplettering av
studeranderepresentantsval
Kårhuset Lund, 2016-10-06
Presidiet

ANDERS LUNDQVIST PERSSON

AGNES SÖRLIDEN

MALIN RIDDARSTRÖM

MY REIMER

Projektledare ARKAD ’16

Pedell 23.0

SARA PERSSON

ERIC MACE

Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17

Näringslivsansvarig 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Generalsekreterare 16/17

Studiesocialt ansvarig 16/17
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Kårhuset Lund, 2016-10-06
Anges Sörliden, Generalsekreterare

Undertecknade har beslutat att bevilja budgetavsteg på upp till 4 421,89 kronor för NOL08
konto 4310 för inköp av mat till Internationellt phaddermys.
F-sektionen
E-sektionen
M-sektionen
A-sektionen
K-sektionen
ING-sektionen
W-sektionen
I-sektionen
Summa:

490,21 kr
760,60 kr
554,30 kr
637,34 kr
824,90 kr
284,50 kr
265,84 kr
604,20 kr
4 421,89 kr

Tidigare år har det legat 10 000 kr under denna post för den internationella nollningen under
hösten. Till verksamhetsåret 2016/2017 togs denna bort och 5 000 kr lades under NOL01
6150 för tryck av den internationella nolleguiden, resterande 5 000 kr lades ej på något annat
kostnadsställe.
På grund av en miss i kommunikationen trodde NollU att de fortfarande hade dessa 5 000 kr
och ville därför satsa extra på att sponsra sektionernas internationella phaddermys med mat.
För att dessa funktionärer inte ska behöva stå för maten själva beslutade KOGS att ta ett
budgetavsteg för att täcka upp de kostnader som kvittoredovisats.

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

Kårordförande 2016/2017

Generalsekreterare 2016/2017

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

STYRELSEHANDLING
Stadfästande av studeranderepresentanter vid IIIEE

Kårhuset, 3 oktober 2016
Eric Mace, Studiesocialt Ansvarig

Stadfästande av
studeranderepresentanter vid IIIEE
Bakgrund
Vi studiebevakar för en institution på USV (Universitetets särskilda verksamheter) som heter
IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics eller Internationella
Miljöinstitutet). Vi har nu fått in vem som är studeranderepresentanter från de två aktiva
programmen.
Det är två program, ESP (environmental sustainability programme) och MESPOM (Master’s
programme in Environmental Sciences, Policy and Management), där varje program har tre
stycken studeranderepresentanter.

Förslag
Mitt förslag är att vi stadfäster dessa som studeranderepresentanter. Vissa sitter i två olika
organ och ska således väljas in som studeranderepresentant i båda organ.
Jag yrkar därför på
att

stadfästa de personer enligt tabellen nedan som studeranderepresentanter inom
sina respektive program.

Namn

E-post

Post #1

Dann Moreno

dann.moreno@mespom.eu

Ritika Jain

ritika.jain@mespom.eu

Student Council
MESPOM
Student Council
MESPOM

Sai Siddharta
Nandamuri
Julia Gause

sai.siddharta@mespom.eu

Dariya Gavrish
Daniel Stewart
Nicholas Dehod

Student Council
MESPOM
julia_antonia.gause.561@student.lu.se Student Council
EMP
dariya.gavrish.923@student.lu.se
Student Council
EMP
daniel.stewart.351@student.lu.se
Student Council
EMP
nicholas.dehod.972@student.lu.se
Student Council
EMP

Post #2

IIIEE styrelse
IIIEE Educational
Council

I tjänsten,

Stadfästande av studeranderepresentanter vid
IIIEE
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Eric Mace, Studiesocialt Ansvarig

ERIC MACE,
Studiesocialt Ansvarig

Stadfästande av studeranderepresentanter vid
IIIEE
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Kårhuset Lund, 2016-10-03
My Reimer, Pedell 23.0

Nytt verksamhetsår, nya möjligheter.

Dags att få koll på vilka som är aktiva medlemmar i Husutskottets olika delar.
Jag yrkar på
att

stadfästa valet av följande personer till Inköpschef i Husutskottet:
Erik Molin

att

stadfästa valet av följande personer till Kårhusgeneral i Husutskottet:
Marcus Peterson

att

stadfästa valet av följande personer till Rullechef i Husutskottet:
Erik Alstersjö

att

stadfästa valet av följande personer till Teknikchef i Husutskottet:
David Uhler Brand

att

stadfästa valet av följande personer till Datorchef i Datorsystemgruppen:
Richard Luong

att

stadfästa valet av följande personer till Ledarmöter i Husutskottet:
Arvid Waldén Myhlback
Rasmus Kjellén
Per Ahlbom
Jens Olsson
Joakim Sörensen
Viktor Nybom
Axel Eyton
Jens Elofsson
Jacob Karlsson
Christer Andersson
Omar Sharif Chaudhry
Johan Förberg

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Kårhuset Lund, 2016-10-03
My Reimer, Pedell 23.0

Gustav Seeman
William Lantz Winberg
Sara Axelsson
Lina Brodén
Gabriel Sjöberg
Moa Hummelgård
Peter Samuelsson
Joel Andersson
Simon Kämpe
att

stadfästa valet av följande personer till Kårhusservice (PP) i Kårhusservice:
Sara Axelsson
Simon Lundegard
Maja Lundberg
William Lantz Winberg
Martin Johansson
Arvid Waldén Myhlback
Daria Lind
Stefan Fridlund
Christopher Nilsson
Joel Klint
Jonas Johnsson
Jenny Abrahamsson
Mikael Bergmark
Christopher Maltesson
Linn Svärd

att

stadfästa valet av följande personer till Kårhusservice Ansvariga (PPA) i
Kårhusservice:
Adam Urga
Erik Molin
Johan Förberg
Joakim Sörensen
Karin Dammer
Rasmus Kjellén
Erik Alstersjö
Christer Andersson
Marcus Peterson

att

stadfästa valet av följande personer till Superintendenter i Kårhusservice:
Sara Axelsson
Joakim Magnusson
Martin Johansson

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Kårhuset Lund, 2016-10-03
My Reimer, Pedell 23.0

att

stadfästa valet av följande personer till Ledamöter i Datorsystemsgruppen:
Richard Luong
David Wessman
Hannah Lindblad
Oscar Rydh
Daniel Lundell
Joakim Hembrink
Niklas Karlsson
Joel Klint
Jonathan Schurmann
Fredrik Siemund

för återstoden av innevarande verksamhetsår

I Husutskottets tjänst, dag som ovan

MY REIMER
Pedell 23.0
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STYRELSEHANDLING

Motion angående inköp av hyllor till förråd

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Motion angående inköp av hyllor till förråd
Bakgrund
Kårens förråd på Ideon befinner sig just nu i ett kaotiskt tillstånd. Det är mycket saker som skall
förvaras och vara lätt att komma åt vid behov, något som i dagsläget inte är möjligt. För att skapa
ordning i förrådet anser vi att det behövs en del inventarier i form av hyllor och tillbehör. Vi anser även
att en plattformsvagn underlättar förflyttningar av diverse artiklar väldigt mycket och besparar främst
tid men bidrar även till minskade kroppsliga förslitningar.
Hyllorna är valda till de billigast möjliga som uppfyller de krav på lastkapacitet som vi anser är rimliga.
Även vid val av plastbackar och plattformsvagn har ett lågt pris varit en drivande faktor.
Fraktkostnaden är ungefärlig men det är väldigt troligt att vi själva hämtar produkterna varpå det inte
blir någon fraktkostnad.

Förslag
Vi yrkar på
att

ARKAD, NollU och F1 Röj får köpa in utrustning till förrådet för totalt 7937 kr

I tjänsten,

MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

ANDREAS BÖRJESSON,
Huvudansvarig för Mässa- och Logistik i Projektgruppen ARKAD 2016

NICOLAS SALAS,
Nollegeneral 2016

STYRELSEHANDLING

Motion angående inköp av hyllor till förråd

DAVID UHLER BRAND,
F1 Röj

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Objekt
Hylla	
  ARKAD
Hylla	
  Nollning
Hylla	
  F1Röj
Plastback	
  IKEA
Lock	
  IKEA
Plattformsvagn
Eventuell	
  frakt	
  och	
  körkostnad

Pris/st
299
299
299
25
10
399
400

Antal
16
4
2
16
16
1
1

Summa

Totalt
4784
1196
598
400
160
399
400

7937

Inköpsställe
Harald	
  Nyborg
Harald	
  Nyborg
Harald	
  Nyborg
IKEA
IKEA
Jula

Hemsida
http://www.harald-‐nyborg.se/verktyg/arbetsbankar-‐forvaring/lagerhyllor/2-‐pack-‐stalhylla.html

http://www.harald-‐nyborg.se/verktyg/arbetsbankar-‐forvaring/lagerhyllor/2-‐pack-‐stalhylla.html

http://www.harald-‐nyborg.se/verktyg/arbetsbankar-‐forvaring/lagerhyllor/2-‐pack-‐stalhylla.html

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80102976/

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50110299/

http://www.jula.se/catalog/bygg-‐och-‐farg/forvaring/karror-‐och-‐palldragare/transportkarror/plattformsvagn-‐325025/

Kommentar

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Stadgarevideringar

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor .

Motion angående stadgerevideringar
Bakgrund
1.) Kåren har en större mängd styrdokument av olika slag och rangordning. För dessa
har ett flertal organ möjligheten att genomföra ändringar i dokumenten med olika
typer av beslutsmetod, exempelvis för stadgeändringar som denna motion skulle
innebära krävs
”För ändring av stadgan krävs:
a) likalydande beslut av Fullmäktige vid två sammanträden med högst tretton månader, och val
eller nyval, emellan, eller
b) likalydande beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige vid två sammanträden samma
mandatperiod men med minst en månad emellan.”
För att undvika en komplicerad beslutsordning för mindre ändringar, som inte
ändrar andemening eller funktion med ett dokument, bör det inkluderas ännu en
beslutsordning gällande redaktionella ändringar i samtliga dokument. Förslaget som
denna motion kommer lyfta är att tillåta att redaktionella ändringar i samtliga
dokument lyfts ned till Kårordförande och Generalsekreterare för att stadfästas av
Kårstyrelsen, med undantag för stadgan som bör stadfästas av Kårfullmäktige.
2.) I dagens stadga under § 7.13 Ansvar finns att läsa ”Kårstyrelsen är ansvarig inför
Fullmäktige för sin verksamhet.” Vilket i sig är en sanning, men något som är värt
att nämna är att Kårstyrelsen även är högst ansvarig inför lagen för Kårens
verksamhet.
3.) Vid styrdokumentsrevideringen försvann all historik som var inskriven i Stadgan.
Det må vara så att historiken inte längre är enkel att följa i eller se vad som är vad i
dagens Stadga. Men för att enklare kunna gå bakåt för att se tidigare beslut och
undersöka varför våran Stadga är som den är idag krävs historiken, varför den bör
implementeras igen fast med en notis om när den blev nyskriven. Vidare bifogas
även Stadga från senaste redigeringstillfälle innan revideringen.
4.) Fullmäktige är kårens högst beslutande organ. Skulle Fullmäktiges ledamöter
understiga hälften av det invalda antalet även efter att samtliga suppleanter fallit bort
(dvs <14) så kan de inte längre utföra sin uppgift som beslutande. Därför bör en
klausul implementeras i Stadgan som beskriver vad som händer om detta sker. Med
detta förslag kommer omval ske om det inte är så att ex. ett FM kvarstår, då
delegeras helt enkelt all beslutsmässighet till Kårstyrelsen. Skulle ett större antal FM
kvarstå så kommer Inspektor i samarbete med Kårstyrelsen avgöra huruvida det bör
utlysas eller ej.
5.)

Förslag
Vi yrkar därför på
1) att

i Teknologkårens Stadga, ”KAPITEL 3, Stadgar & Reglemente” lägga till
lydelserna:

Motion angående XXXX
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Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor .

Motion angående Stadgarevideringar

”För redaktionella ändringar av stadgan krävs ett stadfästande beslut, med
kvalificerad majoritet, av Fullmäktige.” samt
”För redaktionella ändringar av samtliga dokument underliggande stadgan krävs
endast ett stadfästande, enhälligt, beslut från Kårstyrelsen.” samt
”Kårordförande och Generalsekreteraren ansvarar för att de redaktionella
ändringarna inte påverkar andemening eller syfte med originaltexten.”
2) att

i Stadgan under § 7.13 Ansvar lägga till meningen ”Kårstyrelsen är även högst
ansvarig inför Sveriges Rikes Lag för all verksamhet på Kåren.”

3) att

implementera historiken för Stadgan enligt bilaga.

4) att

i Stadgan under § 5.22 lägga till underkapitlet § 5.22.1 Automatisk upplösning
”Om Fullmäktiges totala antal medlemmar någonsin skulle understiga
beslutsförhet skall Fullmäktige upplösas. Inspektor skall därefter, i samråd med
Kårstyrelsen, avgöra om det finns ett behov av omval.”

För utbildningen i tiden,

ERIC MACE
Studiesocialt Ansvarig 16/17

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17

TIM DJÄRF,
JACOB ADAMOWICZ,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor 16/17 Utbildningsansvarig för externa frågor 16/17

Motion angående XXXX
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Stadgarevideringar

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor .

Stadgar för
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
De första stadgarna fastställdes av Lunds universitets styrelse 16 december 1983.
§ 2:2 fastställd av Lunds universitets styrelse 16 december 1983.
Ändringar i § 1:2, § 1:4, § 2:1, § 2:4, § 5:1, § 28:5 och § 29:2 fastställda av Lunds universitets
styrelse den 4 juni 1998.
Ändringar tagna:
990202
990426
990921
991028
000404

FM1/99
FM4/99
FM5/99
FM6/99
FM4/00

§ 13:1, § 13:7, § 13:16-17, § 13:24-25, § 31:1-4
§ 13:1, § 13:18-19
§ 17:7, § 26:15
§ 7:18
§ 8:3, § 8:7, § 13:1, § 13:24-25, § 27:1, § 27:3-4, § 27:6, § 27:8-9,
§ 27:13-16, §27:20-23, § 28:1-5, § 31:5

§ 28:5 fastställd av Lunds universitets styrelse 12 november 2001.
Ändringar tagna:
00508
VårFM/00
01113
FM7/00
010208 FM1/01
010502 FM4/01
011031 FM6/01
020131 FM1/02
020219 FM2/02
020321 FM3/02
030206 FM1/03
050308 FM1/05
050922 FM6/05
051130 FM8/05
060403 FM2/06
080130 FM1/08
081103 FM7/08
091202
100218
100505
100916
110209
110510
110914
111004
120131
120319
120919
130415

FM11/09
FM1/10
FM4/10
FM5/10
FM1/11
FM5/11
FM6/11
FM7/11
FM1/12
FM3/12
FM6/12
FM3/13

§ 14:2, § 32:1
§ 26:12
§ 10:1-2, § 7:18, § 9:4
§ 10:2
§ 7:3, § 7:5, § 7:6, § 8:5, § 26:1, § 26:6-8, § 26:10-13
§ 7.14, § 21:1, § 27:7, §32:1
§ 10:2 § 30:1
§ 10:1-2
§ 15:4
§ 10:1 § 10:2
§ 13:1, § 13:26, § 13:27
§ 17:9, § 26:7
§ 10:2
§ 2:1
§ 2:1-5, § 3:1-4, § 4:1-3, § 6:1, § 7:5, § 7:13, § 8:5, § 9:1-4, § 10:1-2, §
10:11, § 10:13, § 11:1-2, § 12:1-2, § 13:2, § 13:6-8, § 13:10-27, § 14:2, §
14:5, § 15:4, § 16:1, § 16:2, § 30:5, § 31:1-5, § 32:2, kapitelordningen
§ 1:1, §2:2-3, §2:5, §2:7, §5:19, § 7:2
§ 1:1, § 2:2-3, § 2:5, § 2:7, § 5:19 § 9:1
§ 9:1, §20:2
§ 2:2, § 2:6, § 20:2 struken, § 22:6, § 22:7, § 22:8, § 27:1 struken
§ 2:2, § 22:2
§ 4:1, § 7:2, § 9:1, § 10:4, § 10:5, § 22:8
§ 15:6, § 15:11, § 15:12, § 15:13
§ 20:1-4
§ 7:2, § 9:1
§ 2:1, § 2:2, § 2:3, § 2:6
§ 11:1-2, § 13, § 16:1-2
§ 9:1
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130919
131205
150210
150309
150330
151015

FM6/13
FM10/13
FM1/15
FM2/15
FM4/15
FM8/15

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor .

§1:2, §2:2, §16:1-2
§3:7, §5:9, §6:7, §6:10, §15:5, §16:2
§2:2, §21:1, §21:2, §21.3
§16.2
§16.2
§16:2

160407 FM4/16
Styrdokumentsrevidering. Revideringen i stadgan bifölls för andra läsningen
och det är därmed svårt, om inte omöjligt, från och med detta datum att enkelt hitta förändringar som skett i
stadgan tidigare. Detta för att hela Stadgan omarbetats utan att specifika referenser till förflyttningar och
förändringar har skett. Tidigare referenser till paragrafer behöver därför inte överensstämma i nya reglementet.

Motion angående XXXX

4 (4 )

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående mindre Policyrevideringar

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

Motion angående mindre
Policyrevideringar
Bakgrund
Policy för arvodering: Teknologkårens policy för arvodering nämner samtliga heltidare vid
postnamn samt betecknar deras mandatperiod för arvodering. För att förenkla byte av
mandatperioder så föreslår 1) helt enkelt att ta bort post-beteckningarna i hela stycke 2 och
ersätta detta med kalenderår eller verksamhetsår då dessa redan stipuleras i Reglementet §
1.2.1 respektive § 1.2.2. 2) är en att-sats om 1) faller och 3) inför post-beteckningarna i listad
form för enklare läsning – och för att beskriva dessa som Heltidsarvoderade. Vid utökning
av heltidargruppen kan dessa enkelt läggas till i listan utan att för den delen påverka
läsbarheten av mandatperioder.
Policy för teknologkårens relation till LUS: I policyn är betecknat att LUS kontaktperson
företrädelsevis är Kårordförande under 3 Teknologkårens roll i LUS. Med den nya
strukturen inom Utbildningsutskottet är LUS OK (”Kårordförandekollegiet”) inte alltid en
position där Kårordförande per automatik bör vara kontaktpersonen. Därför föreslår 4) helt
enkelt att stryka lydelsen.
Policy för sociala aktiviteter: I policyn betecknas delar som berör och/eller hänvisar till
andra policys som Teknologkåren redan följer. Dessa hänvisningar blir därmed redundanta
och tillför ingenting till dokumentet.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
1) att

i Policy för arvodering ersätta dessa två meningar
”[…]för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Vice
Kårordförande för internationella frågor och Projektledare ARKAD”
”[…]för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för
studiesociala frågor”
med följande två meningar respektive
”[…]för heltidare som stiger på enligt kalenderår.”
”[…]för heltidare som stiger på enligt verksamhetsår.”

2) att

i det fall 1) faller så bör post-beteckningarna vara korrekta och således bör
”[…]Vice Kårordförande för internationella frågor[…]” strykas, samt
”[…]Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande
för studiesociala frågor.”
ersättas med
”[…]Utbildningsansvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för
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Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

externa frågor, Huvudansvarig för utbildningsfrågor samt Studiesocialt
ansvarig:”
3) att

i det fall 1) går igenom införa ett nytt stycke efter stycke 1 under 2.2
Heltidsarvoderade som lyder
”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.”

4) att

i Policy för Teknologkårens relation till LUS i 3 Teknologkårens roll i LUS
stryka sista meningen i första stycket.

5) att

i Policy för sociala aktiviteter under 2.2 Arrangemang stryka den fjärde attsatsen.

6) att

stryka 2.3 Bemötande av deltagare ur Policy för sociala aktiviteter då detta
redan stipuleras i Policy för likabehandling.

I tjänsten,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Utbildningsansvarig för interna frågor

Motion angående XXXX

2 (2 )

FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Motion angående Användande av medlemmars adresser Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

Motion angående Användande av
medlemmars adresser

Bakgrund
Brödtexten för policyn om användning av medlemmars adresser är skriven på ett väldigt
”samtalande” sätt och berättar om situationen på ett väldigt alldagligt sätt. Detta är i sig inget
fel på, men frågan är om det är nödvändigt att nämna vissa saker? 1-3) syftar till att förändra
strukturen i den nuvarande texten för att förtydliga eller stryka vissa delar, samt i 2)s fall
påtvinga ytterligare ett steg i utskicken. 4) syftar till att lägga till ett stycke gällande passiva
medlemmars rättigheter vad gäller sina adresser.

Förslag
Vi yrkar därför på
1) att

ersätta första stycket under 2 Användning av medlemmars adresser med
”Teknologkåren förbehåller sig rätten att sälja medlemmars adresser i de
fall ett utskick kan anses intressant för denne. Teknologkåren skall inte
utnyttja detta i vinstdrivande syfte utan endast för att öka
medlemsnyttan. Teknologkåren skall inte sälja adresser som tillhör
examinerade studenter (passiva medlemmar). Teknologkåren säljer inte
heller elektroniska adresser till tredje part.”

2) att

ersätta andra stycket med
”Ett utskicksexemplar skall skickas till Teknologkåren innan
medlemmarnas adresser skickas ut till företagen. Vid de fall ett företag
vill delge rabatter till studenter är det upp till Generalsekreteraren att
avgöra om utskicket skall tillåtas eller ej. Varje medlem ska ha möjlighet
att avanmäla intresse för utskick och det skall därför vara tydligt
markerat att adressen är tagen ur Teknologkårens register, vilket datum
det har skett, samt instruktioner för hur man avanmäler sig från framtida
utskick.”

3) att

ersätta tredje stycket med
”I de fall ett utskick sker i elektronisk form, det vill säga e-mail, skall
avsändaren alltid vara Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. All
kommunikation till medlemmarna skall ske via Teknologkåren för att
undvika att elektroniska adresser hamnar hos tredje part. Kravet för att
få skicka ut elektroniskt till medlemmarna skall vara högre än för andra
utskick. Generalsekreteraren avgör om elektroniska utskick ska få ske
eller ej.”

Motion angående XXXX
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Motion angående Användande av medlemmars adresser Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

4) att

införa det fjärde stycket
”För att förenkla alumniverksamheten vid Teknologkåren så sparas
passiva medlemmars adresser i Teknologkårens register. Dessa får dock
aldrig användas till andra syften än alumn-utskick eller kontaktsyfte med
äldre studenter. Det är upp till varje examinerad student att själv begära
att bli borttagen ur Teknologkårens register.”

I tjänsten,
ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Utbildningsansvarig för interna frågor

Motion angående XXXX
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Kårhuset Lund, 2016-10-06
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Vår kanslist Christina kommer inte att fortsätta jobba hos oss i höst då hon vill fokusera på
sitt familjeföretag framöver. Christina var först anställd genom ett bemanningsföretaget och
nu under hösten visstidsanställd direkt hos Teknologkåren. Nu behöver vi återigen se över
att bemanna kansliet.

Våren 2016 utredde styrelsen bemanning av kansliet där man såg över ett antal sätt att lösa
detta. Rapporten ligger som bilaga till motionen. Rapporten jämföre bl.a. arbetspool av
studenter, omarbeta en heltidartjänst, anställning och fortsatt inhyrande från
bemanningsföretag.
Styrelsen valde att lyfta ärendet som en proposition till Fullmäktige efter att ha diskuterat
rapporten. Proposition ligger som bilaga till motionen. Det som styrelsen kom fram till var
att godkänna periodvis deltidsanställning av kanslisten (Christina) samt att det skulle göras ett
uppföljningsarbete av Kårordförande vid förändring i utredningsläget. Man diskuterade även
att slå ihop kanslisttjänsten med ekonomtjänsten men då vår nuvarande ekonom vill arbeta
ytterligare ett par år till innan pension så valde man bort det alternativet tills vidare.

Det första som bör diskuteras är om en fortsatt bemanning av expeditionen är en fråga på
styrelse- eller fullmäktigenivå. En nyutlysning av samma tjänst anser undertecknade efter
diskussion med Fullmäktiges talman vara ett styrelsebeslut. Det lutar sig mot främst fyra
saker:
1. Enligt Reglementet § 6.2 så har vi en tjänstmannapost Kanslist.
2. Enligt Reglementet § 2.1 så åligger det styrelsen att besluta om lönenivå,
anställningens omfattning och anställningsperiod vid varje anställningstillfälle och
förhandlingstillfälle för tjänstemännen.
3. Fullmäktige beslutade i våras att vi ska anställa en kanslist.
4. Fullmäktige har budgeterat för att vi ska ha en kanslist anställd under hela året.

Vi är positiva till att ha en kanslist då det är ett koncept som provats med framgång i ca 2,5
år nu. Därför är vårt förslag en nyrekrytering av samma tjänst. Det finns dock några saker att
betänka och diskutera, nämligen rekrytering, inlasning och framtida utveckling av tjänsten.
1. Rekrytering. Är rekrytering något vi vill göra själva? Stegen utlysning, insamling av
ansökningar, intervjuer och slutligen beslut kommer ta väldigt mycket tid för
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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framförallt Kårordförande och Generalsekreterare men även andra heltidare. Vi är
dessutom lekmän inom området och risken finns att vi missar arbetsrättsliga frågor i
våra diskussioner. Motargumentet är att det är en extra kostnad. Fortsätter vi
visstidsanställa på halvårsbasis riskerar vi att behöva gör detta upp till en gång per
halvår.
2. Inlasning. Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) så blir en anställd ”inlasad” om
arbetstagaren har varit allmänt visstidsanställd i sammanlagt mer än två år den
senaste femårsperioden. Det går att anställa olika personer två år i taget och på så
sätt kringgå LAS men om en person varit anställd mer än 12 månader under den
senaste treårsperioden har den företrädesrätt till tjänsten (alltså kan vi ej kringgå i
praktiken).
Vi behöver därför inom den närmsta tiden också ta ett beslut om det är långsiktigt
hållbart att anställa en kanslist. Om vi avser att anställa med visstidsanställning bör vi
se över kontinuitetsperspektivet som lyfts i vårens rapport. Annars bör vi kanske
titta närmre på provanställning i sex månader med tillsvidareanställning som följd,
alternativt låta visstidsanställningen övergå i tillsvidareanställning.
Betänk att det kan vara svårt att hitta en person som vill jobba på terminsbasis och
ej under sommar/jul under flera år. Inhyrning från ett bemanningsföretag
fördelaktigt ur det avseendet.
3. Framtida utveckling av tjänsten. Efter samtal med Arbetsgivaralliansen verkar det
som att om vi i framtiden bakar ihop ekonomtjänsten och kanslisttjänsten är detta
en så pass stor förändring att vi kan säga upp tidigare person och anställda en person
för den nya tjänsten. Om tidigare kanslist har tillräckliga kvalifikationer för den nya
tjänsten har hen företräde.
Vad gäller arbetspool av studenter eller omarbetning till en arvoderad tjänst borde
samma sak gälla. Vill vi deltidsanställa en student är det däremot tveksamt.
Vårt förslag är att vi kontaktar en rekryteringsbyrå och anlitar dem att vaska fram en kanslist
åt oss. De ansvarar alltså endast för själva rekryteringen och det blir Teknologkåren som
anställer personen direkt i slutändan. På så sätt avlastar vi presidiet från både arbetsrättsliga
saker och från omprioritering av arbete. Vad det kostar är i skrivande stund okänt då vi inte
skickat ut några offertförfrågningar.
Angående inlasningen så kanske vi får luta oss tillbaka mot att vi är nöjda med hur det
fungerar idag. Eftersom vi kan förändra tjänsten utan större komplikationer när vår ekonom
går i pension bör vi titta närmre på tillsvidareanställning för att hitta lämpliga personer som
kan komma att jobba i upp emot 3 år.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Problembilden är dock att vi saknar sysselsättning för kanslisten under sommar- och
juluppehållet, något vi behöver ha då en tillsvidareanställning måste få jobba enligt en lägsta
sysselsättningsgrad. Det som går att göra där är att begära en förhandling med facket om en
egen anställningsform där vi har sommar- och juluppehåll men vi har ingen aning om utfallet
i den frågan. Enligt arbetsgivaralliansen är facken generellt sett väldigt hårda på den punkten.
Så för att köpa sig tid kanske det ändå är värt med fortsatt visstidsanställning. Vi vill då ha en
person som kan tänka sig att jobba flera terminer framöver tills vi utrett huruvida vi har
”sommaruppgifter” för kanslisttjänsten.

Med bakgrund ovan yrkar vi därför
att

uppdra åt Kårordförande och Generalsekreterare att anställa en kanslist för
visstidsanställning under vårterminen 2017

att

uppdra åt Kårordförande och Generalsekreterare att ta in offerter från
rekryteringsbolag och anlita det mest lämpliga

att

avsätta upp till 40 tkr ur styrelsen disponibelt att anlita ett rekryteringsbolag

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

Kårordförande 16/17

Generalsekreterare 16/17
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Modena, 6 oktober 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Motion: Styrdokument på engelska
I Policy för internationalisering, antagen av Fullmäktige, kan man bland annat läsa följande:
”Teknologkåren ska därför se till […]
att det inte ska finnas några språkliga hinder för en internationell student att engagera sig i eller vara
verksam i alla delar av Teknologkåren
att internationella studenter ska ha möjlighet att tillgodogöra sig information om Teknologkårens
verksamhet”
Detta är sedermera, av Styrelsen, konkretiserat i Riktlinje för internationalisering enligt följande:
”Därför ska […]
•

alla styrdokument finnas tillgängliga på engelska. Det åligger Kårordförande att se till att detta
efterföljs.”

Kårstyrelsen beslutade med ovanstående bakgrund den 25 maj 2016 att översätta Kårens samtliga
styrdokument till engelska. Redan då förvarnades om att en motion skulle läggas till hösten rörande hur
översättningar till engelska ska fungera i den löpande verksamheten.
I framtiden kommer, troligen, ändringar göras och nya dokument antas. För att säkerställa att även framtida
förändringar översätts till engelska bör det tydliggöras i Policy för styrdokument att en översättning av
förändringen ska ske. Ansvaret för själva översättningen föreslås ligga på respektive motionär och det blir
Talmannens respektive Styrelseordförandens ansvar att kräva in översättningen.

Därför föreslår undertecknade
att

i Policy för styrdokument under 8 Uppdatering av styrdokument ändra följande lydelser:
”8.1 Styrdokument som Fullmäktige beslutar om

Ändringar i styrdokument som Fullmäktige beslutar om ska finnas på Fullmäktiges beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”
till
”8.1 Styrdokument som Fullmäktige beslutar om
Ändringar i styrdokument som Fullmäktige beslutar om ska finnas på Fullmäktiges beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, översättning av styrdokumentet i fråga till engelska har skett, både
svenska och engelska versionen lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”
samt
”8.12 Styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om
Ändringar i styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om ska finnas på Kårstyrelsens beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”
till
”8.2 Styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om
Fullmäktigehandling
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Ändringar i styrdokument som Kårstyrelsen beslutar om ska finnas på Kårstyrelsens beslutsuppföljning tills dess
att uppdatering av styrdokumentet i fråga har skett, översättning av styrdokumentet i fråga till engelska har skett, både
svenska och engelska versionen lagts upp på hemsidan samt tills denna policy har uppdaterats.”

I internationaliseringens tjänst,

OSKAR HANSSON

BJÖRN SANDERS

LINNEA THÖRNQVIST

Styrelseordförande 2015/16

Kårordförande 2015/16

Vice Kårordförande för internationella frågor 2015

Fullmäktigehandling
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Riktlinje för heltidsarvoderade

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

Motion angående Riktlinje för
heltidsarvoderade
Bakgrund
En andel av Riktlinjerna för heltidsarvoderade är utdaterade, en del är skrivna utan tydlig
bakgrund till beslutet eller upplägget. Denna motions uppgift är att förtydliga, förnya och
förbättra riktlinjen enligt dagens läge.
Arbetstid – Det är ofta väldigt engagerade studenter som väljer att engagera sig på heltid
inom Kåren (ideellt med, men dessa berörs inte i riktlinjen). Men att direkt berätta för
samtliga heltidare att det är okej att överarbeta sig för att man har ambitioner med sin post är
farligt. Det läggs ett mycket större ansvar på Kårordförande att arbetsleda om det är en giltig
ursäkt vid överarbete att ”Jag vill mer”. Varför att-sats 1 skrivs.
Tillgänglighet för medlemmar – I stycket om tillgänglighet står skrivet att
”Medlemmar och andra med ärenden till heltidarna bör i första hand
uppsöka kontakt, fysiskt eller via telefon, på ordinarie kontorstid”
Detta stycke är inte optimalt, om inte annat ur ett rent arbetsmiljöperspektiv, då detta kan
leda till en stor mängd spring på heltidarkontoret som kunnat lösas utan att påverka de
resterande heltidarna. Varför det bör skrivas om enligt att-sats 2.
Lunch – Stycket gällande Lunch innehåller dels en redundant förstamening, då det är
lagstadgat att ha rast (ATL § 15), tekniskt sett kan meningen behållas. Men den tillför
ingenting. Vidare bör inte lunchens längd definieras i ett styrdokument, utan snarare tas som
en principdiskussion heltidare emellan. Varför meningar bör strykas enligt att-sats 3.
Enl. ATL § 16 får en lunch hållas på arbetsplatsen ”om det är nödvändigt med hänsyn till
arbetsförhållandena”, d.v.s. för att vi heltidare behöver nås av medlemmarna., men den skall
då räknas in i arbetstiden och inte beräknas som rast. Varför en lydelse bör läggas till
angående detta enligt att-sats 4.
Sjukfrånvaro – Stycket är inte så konstigt, däremot bör man i så hög mån som möjligt
använda sig av konkreta siffror i riktlinjer och liknande, varför meningen bör ändras enligt
att-sats 5.

Motion angående XXXX
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Riktlinje för heltidsarvoderade

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Anders Lundqvist Persson,
Utbildningsansvarig för interna frågor

Förslag
Vi yrkar därför på
att 1)

I den första meningen under 2 Arbetstid stryka ”egna ambitioner,”.

att 2)

Ersätta den första meningen under 3 Tillgänglighet för medlemmar med
”Medlemmar och andra med ärenden till heltidarna bör i första hand skicka e-mail
eller ringa till den berörda heltidaren. I det fall en heltidare inte går att nås via
telefon eller e-mail bör person med ärende till heltidaren uppsöka denne på
kontoret.”

att 3)

Under rubriken 4 Lunch stryka de två första meningarna.

att 4)

Under rubriken 4 Lunch lägga till lydelsen
”Det åläggs heltidarna att genomföra en principdiskussion gällande hur lång en
lunch är, samt när lunch skall ingå i arbetstid eller ej.”

att 5)

Under rubriken 6 Sjukfrånvaro ersätta den andra meningen med
”Efter en längre sammanhängande sjukfrånvaro kan Kårordförande kräva in
läkarintyg. Kårordförande har tolkningsrätt i frågor kring längre sjukfrånvaro.”

I tjänsten,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Utbildningsansvarig för interna frågor
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Botans vänner

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Jacob Adamowicz, Botans vän

Motion angående Botans vänner
Bakgrund
Botaniska trädgården är en del av Lunds universitet och en viktig del av Lund. Detta gör att
Botans verksamhet berör våra studenter i högsta grad. Som många andra delar av kultur och
museumverksamheten vid Lunds universitet har Botan svårt att få ihop sin ekonomi
(#räddaLUKOM). I en del av arbetet för att få en bättre ekonomi har Botan skapat en
vänförening där personer och organisationer kan gå med. Som medlem i Botans vänner
kommer man ”bjudas in till speciella aktiviter” och i framtiden hoppas de ”kunna erbjuda
Botans vänner vissa rabatter i butiken och caféet”.
Teknologer och Teknologkåren använder Botan ofta och vi upplever att Botan uppskattas
mycket av studenterna vid LTH. Våra studenter spenderar soliga dagar i Botan; de pluggar,
dricker rosé och går på sin första dejt. Våra sektioner har tandemköer, nollningsaktiviter och
krocketspel i parken. Centralt använder Teknologkåren bland annat Botan vid
heltidaröverlämningen under sommaren. Uppenbarligen är Botan en del av studentlivet i
Lund och en del i vår egen verksamhet. Därför bör det ligga i vårt intresse att Botan kan
fortsätta sin verksamhet. Botan är en viktigt del av Lund och Teknogkårens verksamhet. I
jämförelse med allt vi fått ut från Botan är det en väldigt liten gest att vi som organisation går
med i Botans vänner och visar vårt stöd.
Utöver alla dessa ”sociala aspekter” har Botan dessutom en viktigt uppgift att utbilda
studenter och ta hand om växter som annars inte hade funnits i Lund.
Dessutom är redan Malmö Nation en officiell vän med Botan!

Förslag
Låt oss nu göra vår relation till Botan officiell, låt oss bli vänner!
Jag yrkar därför på
att

Teknologkåren som organisation blir medlem i Botans vänner

att

avsätta 500 kr från Styrelsens disponibelt för att betala medlemsavgiften

I tjänsten,
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Botans vänner

JACOB ADAMOWICZ,
Studeranderepresentant LUKOM 16/17

Kårhuset Lund, 6 oktober 2016
Jacob Adamowicz, Botans vän

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Studeranderepresentant LUKOM 16/17

Studeranderepresentant LUKOM 15/16

ERIK MOLIN,
Studeranderepresentant LUKOM 15/16

LINN SVÄRD,
Studeranderepresentant Botan 15/16

Studeranderepresentant LUKOM 14/15

Motion angående Botans vänner
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående vita mössans bärande

Lund, 3 oktober 2016
Tobias Mörtlund, fullmäktigeledamot

Motion angående vita mössans bärande
”En rubrik skall alltid åtföljas av brödtext.”

Bakgrund
Vid LTH:s höstexamenshögtid bärs, av tradition(?), den vita Lundensiska Teknologmössan.
Detta överensstämmer normalt inte med följande lydelses i reglementet § 11.4.1: ”Från och
med 4 oktober till och med mösspåtagningen den 30 april bäres mörkblå vintermössa.” och
§ 11.4.2: ” Till högtidsdräkt bäres vit mössa[…]”.
Det förstnämnda med anledning av att examenshögtiden normalt genomförs under perioden
vid vilken nämnda mössa skall bäras. Det sistnämnda går ej att applicera då klädkoden är:
”Kavaj. Teknologmässa är valfritt.”1

Förslag
Det är trevlig när den Lundensiska Teknologmössan bärs, oavsett färg. Då det är etablerat att
den vita mössan bärs, trots reglementsbrottet, föreslår jag att reglementet anpassas efter
verkligheten.
Lydelsen gällande undantag för sektionernas nollegasquer anses lämplig att i lämpliga delar
efterapa. Skillnaden i lydelse blir att i nedanstående förslag behöver inget särskilt beslut tas då
vitmössbärandet vid höstexamenshögtiden är etablerat. Jag vill inte styra att den vita mössan
måste bäras, men detta kan såklart diskuteras då enhetlighet gällande mössbärande är mer
estetiskt tilltalande, anser jag.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet komplettera § 11.4.2 med lydelsen
Om LTH:s examenshögtid inträffar under den period jämlikt § 1 ovan,
varunder mörkblå mössa skall bäras, må vit mössa bäras.

För ett reglemente med verkligheten överensstämmande,

TOBIAS MÖRTLUND
Fullmäktigeledamot

1
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