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Sincerely

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

Lund, 9 March 2018
Tim Djärf, Chair of the board

S12 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 Victor Sandberg to verify the meeting protocol.

§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 2nd of April.

§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
§11.E No written report has been received
§16

This document will be sent out late and the Board will decide during the meeting if it
is to be processed.

§17

No document is to be sent out, the board is to discuss how the training for the next
board is supposed to work.

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
Aktivitetsutskottets funktionärer
Kårhuset Lund, 2018-03-09
Christina Zhou Informationsansvarig ´18

Stadfästande av val av
Informationsutskottets funktionärsposter
Förslag
Jag yrkar på
att
stadfästa valet av följande personer till följande poster inom
Informationsutskottet:




Fotografer
o Ashraf Khoshiwal
o Moa Sjöholm
o Jerry Guan
o Tobias Rosenberg
Designer
o Karoline Müller

fram till slutet av vårterminen 2018.

I Organets tjänst, dag som ovan

CHRISTINA ZHOU
Informationsansvarig 2018
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
HUT/DSG/KHS-funktionärer
Kårhuset Lund, 2018-03-06
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Stadfästande av val av
HUT/KHS-funktionärsposter
1. Bakgrund
Nytt verksamhetsår, nya möjligheter, bara lite försenat.
2. Förslag
Dags att få koll på vilka som är aktiva medlemmar i Husutskottets olika delar.
Jag yrkar på
att

stadfästa valet av följande personer till Rullechef i Husutskottet:
Sara Axelsson

att

stadfästa valet av följande personer till Ledarmöter i Husutskottet:
Anders Nilsson
Arvid Waldén Myhlback
Axel Eyton
Christer Andersson
Erik Molin
Gabriel Sjöberg
Jens Elofsson
Jens Olsson
Joakim Sörensen
Joel Andersson
Johan Förberg
Lasse Heemann
Lina Brodén
Markus Rahne
My Reimer
Oscar Blomqvist
Oscar Rundbäck Martinsson
Peter Samuelsson
Sara Axelsson
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
HUT/DSG/KHS-funktionärer
Kårhuset Lund, 2018-03-06
David Uhler Brand, Pedell 24.0

att

stadfästa valet av följande personer till Kårhusservice (PP) i Kårhusservice:
Adla Jebara
Andreas Börjesson
Anna Malin Hallberg
Arvid Myhlback
Astrid Martinsson
Calle Jansson
Christoffer Maltesson
Daniel Åhlin
Erik Ivarsson
Erik Winqvist
Frida Kronquist
Hanna Jonson
Jenny Abrahamsson
Jessica Wedmark
Lia Karida
Linn Svärd
Love Holmgren
Ludwig Holmgren
Måns Ansgariusson
Maria Ekerup
Mikael Bergmark
Mikael Jarfors
Niklas Bruce
Oscar Blomqvist
Stefan Fridlund
Tim Djärf

att

stadfästa valet av följande personer till Kårhusservice Ansvariga (PPA) i
Kårhusservice:
Adam Urga
Christer Andersson
Emil Thorselius
Erik Alstersjö
Jens Olsson
Joakim Sörrensen
John Alvén
Lina Brodén
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
HUT/DSG/KHS-funktionärer
Kårhuset Lund, 2018-03-06
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Måns Ansgariusson
Marcus Peterson
Martin Johansson
My Reimer
Rasmus Kjellén
Sara Axelsson
att

stadfästa valet av följande personer till Superintendenter i Kårhusservice:
Oscar Blomqvist
My Reimer

för återstoden av innevarande verksamhetsår

I Husutskottets tjänst, dag som ovan

DAVID UHLER BRAND
Pedell 24.0
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2018-03-09
Andreas Börjesson, Tackmästeriutskottets Ordförande VT18

Stadfästande av val av
funktionärer
Ratify the representatives
Bakgrund
Tackmästeriutskottet har valt följande funktionärer till VT18. Vi önskar att styrelsen
stadfäster detta val.
The Gratitude Committee has made an election that we want to ratify.

Förslag
Jag yrkar på
att

stadfästa val av Jacob Tyrberg till Tackmästeriutskottets Vice Ordförande för
återstoden av innevarande mandatperiod

att

stadfästa val av Marika Arvidsson till Ledamot i Tackmästeriutskottet för
återstoden av innevarande mandatperiod

att

stadfästa val av Anna Bertilsson till Medaljkommitténs Ordförande för återstoden
av innevarande mandatperiod

att

stadfästa val av Patrik Gustafsson till Medaljkommitténs Vice Ordförande för
återstoden av innevarande mandatperiod

I Organets tjänst, dag som ovan

ANDREAS BÖRJESSON

Tackmästeriutskottets Ordförande VT18

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

TEKNOLOKÅREN VID LTH

VP 2
En bra överlämning
Slutrapport och motion
Projektgruppen VP 2 17/18
2018-03-05

VP 2 EN BRA ÖVERLÄMNING
Slut rapport och motion
Kårhuset Lund, 2018-03-09
Projektgrupp VP 2 17/18
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VP 2 EN BRA ÖVERLÄMNING
Slut rapport och motion
Kårhuset Lund, 2018-03-09
Projektgrupp VP 2 17/18

1.

Bakgrund

Denna rapport samt motion är en del av arbetet med årets verksamhetsplan punkt nr 2 En
bra överlämning (VP 2). Projektmålen i VP 2 är:
•
•
•

Kartlägg vilka funktionärstestamenten som finns i dagsläget.
Skapa stödstrukturer för att åtgärda eventuella problem med saknade testamenten.
Skapa stödstrukturer för både individuella överlämningar och överlämningar i grupp.

Och de effektmål man vill uppnå är:
• Det är lätt att lämna över sitt eget och tidigare postinnehavares arbete till nya
funktionärer samt att lämna över hur olika gruppkonstellationer har arbetat.
• Som ny funktionär ska du inte behöva vara beroende av din företrädares närvaro i
överlämningen eller i tiden därefter.
• Alla ska få ett skriftligt testamente överlämnat till sig under verksamhetsåret 18/19.

2.

Projektgruppens arbete och tillvägagångssätt

2.1.

Sammansättning

Projektgruppen har bestått av Agnes Sörliden, ledamot i Kårstyrelsen 17/18, och Lovisa
Majtorp, Aktivitetssamordnare 2017, under hösten medan Gunnar Granlund,
Aktivitetssamordnare 2018, bytte ut Lovisa under våren.

2.2.

Projektplan och tidsplan

Projektplanen fastställdes på Kårstyrelsensmöte nr 3 och återfinns i Bilaga 1. Tidsplanen har
i stort sett följts.

2.3.

Möten

Arbetet började under Teknologkårens skiphteshelg på sommaren där början till en
projektplan togs fram under en workshop. Under hösten 2017 hade projektgruppen 3
möten. På det första mötet reviderades projektplanen. Det andra mötet spenderades med att
kartlägga vilken testamenten som fanns samt skapa enkäten om kårens överlämning. När
enkäten stängt gicks den igenom på det tredje mötet där det fortsatta arbetet (om att ta fram
en policy, en mall för testamente samt en funktionärshandbok) planerades.
Under våren har nuvarande konstellationen av projektgruppen haft två möten. Ett
uppstartsmöte där Gunnar introducerades till vad som gjorts hittills och på det andra mötet
gicks remissen igenom och uppdateringar av de föreslagna dokumenten gjordes.

2.4.

Kartläggning av testamenten

Tillsammans kartlades de testamenten som i dagsläget finns genom att antingen via mail eller
muntligt fråga Teknologkårens funktionärer ifall dessa fått ett testamente, på vilket format
man fått testamentet samt i vilket stadie testamentet bedömdes vara på enligt skalan:
•

Obefintligt

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

2 (14)

VP 2 EN BRA ÖVERLÄMNING
Slut rapport och motion
Kårhuset Lund, 2018-03-09
Projektgrupp VP 2 17/18

•
•
•

Under utformning
Behöver mindre komplettering
Helt färdigt

Kartläggningen har senare uppdaterats under våren.

2.5.

Enkät

För att få en bild av hur överlämningarna på Teknologkåren går till idag samt för att få reda
på hur man vill att en överlämning ska gå till skickades en enkät ut via google-form, både på
svenska och på engelska. I enkäten ställdes följande frågor:
•
•

•

•

2.6.

Frågor om ditt engagemang
o Vilka poster har du haft på kåren?
Frågor om din/dina överlämningar
o Hur tyckte du att din överlämning/ överlämningar generellt sätt har varit?
o Fick du möjlighet att kontakta din företrädare med frågor?
o Fick du en muntlig överlämning inför att du klev på din post?
o Fick det ett skriftligt testamente inför att du klev på din post?
o Om du vill ge en utförligare beskrivning av den skriftliga och muntliga
överlämningarna du fått/inte fått, gör det här nedan
Frågor om hur en överlämning bör gå till
o Hur tycker du att den skriftliga överlämningen till de poster du haft borde
vara (format på dokumentet; docx, wiki-sida, drive-dokument, när i tiden
ska man få det)?
o Hur tycker du att den muntliga överlämningen till de poster du haft borde
vara (när i tiden ska man få det)?
o Skulle du se en vinning i att kåren tar fram en gemensam
Funktionärshandbok eller räcker det med enbart postspecifika testamenten?
o Om ja på frågan ovan, vad bör ett sådant dokument innehålla?
o Vad anser du hade varit tillräckligt för att ge dig en god överlämning till din
post/poster?
Övrigt
o Valfri feedback till projektgruppen

Remiss

Efter att enkäten gåtts igenom tog projektgruppen fram förslag på en Policy med tillhörande
mall för testamente samt uppdaterade Funktionärshandboken från 2013. Dessa skickades ut
på remiss till Fullmäktige, Kårstyrelsen, heltidarna och utskottsordföranden, i december samt
att ett nytt utskick gjordes i januari till nya Fullmäktige.

3.

Kartläggningen av testamenten

I skrivande stund (2018-03-09) finns testamentena som återfinns i Tabell 1. När
testamentena kartlades kategoriserades deras statusen enligt följande kategorier:
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•
•
•
•

Helt färdigt (behöver bara uppdateras inför varje överlämning)
Behöver mindre komplettering (vissa kapitel/arbetsuppgifter saknas fortfarande)
Under utformning (det finns en struktur men knappt något innehåll)
Typ obefintligt (innehåller max rubriker, men säger inget)

Utöver denna klassificering samlades även information om när testamentena senast
uppdaterades in.
Tabell 1 Kartläggning av testamenten

Post
Kårordförande
Generalsekreterare
Näringslivsansvarig
Projektledare för ARKAD
HU
UI
UE
SA
Pedell
Aktsam
Informationsansvarig
Nollegeneral
Arkivutskottetsordförande
BEST ordförande
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad
IAESTE ordförande
Medaljkommiténs ordförande
TackU ordförande
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande

Status på testamentet
Heltidare
Under utformning
Behöver mindre
komplettering
Under utformning
Under utformning
Obefintligt
Obefintligt
Obefintligt
Obefintligt
Under utformning
Behöver mindre
komplettering
Helt färdigt
Under utformning
Utskottsordföranden

Under utformning

Senast uppdaterat
2017 juni
2017 december

2017 december
2016 december
2014

2017 juni

Fullmäktige
Fullmäktige ledamot och
supleanter
Talman
Sekreterare
Kårstyrelsens ordförande
Kårstyrelseledamot
Balmästare Corneliusbalen
Balmästare Nyårsbalen
Dansmästare
F1 röj boss
Proud Tech direktör
Pubmästare

Obefintligt
Kårstyrelsen
Under utformning
Ansvarsposter

2018 januari

Under utformning

2014

Obefintligt

2018 mars
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Sångarstridsgeneral
Tandem

Övriga funktionärer
DSG
Rullechef
Sakrevisorer
NollU, Øverstar

4.

Helt färdigt

Enkät – sammanställning

För mer detaljerade svar se bilaga 2.

4.1.

Enkätens spridning

Totalt sett fick vi 45 svar där de svarandes hade/har innehaft posterna i Figur 1. Antalet är
ungefärligt då vissa missat att ange alla de poster som de innehaft.

Funktionärsposter

Figur 1 Funktionärsposter som de svarande hade (OBS den är ungefärlig då vissa inte angett alla poster de haft)

4.2.

Frågor om överlämningen

Generellt sett tycker de flesta att sin överlämning på kåren varit bra, några få svarar att den
var dålig, se Figur 2.
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Hur tyckte du att din överlämning/ överlämningar
generellt sätt har varit?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 Otillräcklig, jag
visste inte vad det
innebar när jag gick
på

2

3

4

5 Tillräcklig, jag
kände mig väl insatt
när jag gick på

Figur 2 Svar på ” Hur tyckte du att din överlämning/ överlämningar generellt sätt har varit?”

Mer än hälften hade pratat med sin företrädare innan de gick på posten, 38% hade haft
möjligheten att prata med sin företrädare till vissa poster medan 9% inte hade kunnat
kontakta sin företrädare med frågor, se

Fick du möjlighet att kontakta din företrädare med frågor?
9%

Ja
38%

53%

För vissa poster
Nej

Figur 3 Svar på ”Fick du möjlighet att kontakta din företrädare med frågor?”

Ca hälften fick en muntlig överlämning med sin företrädare till vissa av de poster man klev
på. 40% fick det till alla sina poster och 8,9% fick inte det till någon, se Figur 4.
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Fick du en muntlig överlämning inför att du klev på din post?
9%
40%

Ja, till alla mina poster
Till vissa poster
Nej, inte till någon

51%

Figur 4 Svar på ”Fick du en muntlig överlämning inför att du klev på din post?”

Till skillnad från muntlig överlämning som i stort sett alla fick är det tvärtom ifall man fick
en skriftlig överlämning. Drygt hälften har aldrig fått ett testamente till någon av sina poster.
En tredjedel har fått det till några av sina poster och endast 11% har fått det till alla sina
poster, se Figur 5.

Fick du ett skriftligt testamente inför att du klev på din post?
11%
Ja, talla alla mina postre
56%

33%

Till vissa poster
Nej, inte till någon

Figur 5 Svar på ”Fick du ett skriftligt testamente inför att du klev på din post?”

På frågan om att ge en utförligare beskrivning av den överlämning man fått kom många olika
svar in, vilket var att förvänta då frågan var väldigt öppen, kåren saknar struktur för hur
överlämningen ska ske samt att många saknar testamenten. Exakta svar på frågan kommer
inte redovisas i denna rapport eftersom deras utförlighet inte gör det möjligt att hålla svaren
anonyma.
Sammanfattningsvis kan man säga att heltidaröverlämningen på sommaren anses vara bra
men att flera heltidare är i behov av ett testamente. Anledning till att ett testamente in finns
är bland annat att posten är ny. Fullmäktigeutbildningen har varit bra vissa år och mindre bra
andra år, åsikter som att den är för lång och att det är bra när man tar sig tiden att åka iväg
från Lund lyfts båda fram. Vissa personer har inte känt att de behövt någon överlämning
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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eller redan lärt sig vad posten innebär genom att de varit engagerade i utskottet/nära posten
året innan. Överlämningen för kårens olika projektgrupper såsom ARKAD, F1 röj och
nollningen sker oftast i stor grupp där flera nämner att överlämning med sin företrädare som
innehade motsvarande ansvarsområde uteblir.

4.3.

Hur bör en överlämning gå till?

4.3.1. Skriftlig överlämning

Testamentet bör överlämnas till en innan man går på sin mandatperiod, antingen så fort man
är vald eller innan ens muntliga överlämning så att man kan ha läst på och förberett frågor.
Som heltidare bör man få testamentet när ens arvoderade överlämning börjar. Testamentet
ska gå att redigera och innehålla information om vad posten innebär såsom:
•
•
•
•
•
•
•

både översiktlig beskrivning av posten och detaljerad info om arbetsuppgifter,
instruktioner för uppgifter,
time-line av vad som görs när,
vad man bör tänka,
vad som gått fel tidigare så att man kan lära sig av gamla misstag,
heltäckande, det som är för detaljerat att ta muntligt och som är svårt att komma
ihåg bör stå i ett testamente och
ge ett historiskt perspektiv av varför saker är som det är.

Dokumentet bör sparas in mappen för sitt år så att när det uppdateras varje år går inte gamla
versioner förlorat. Kåren avråddes från att ha en wiki-sida som format för testamenten
eftersom informationen lätt blir splittrad.
Att spara testamentena så att fler kan nå dem lyftes fram som förslag med fördelarna att
kunskapen kan nå fler personer samt gör det lättare för andra att förstå vad posten innebär.
Samtidigt skriver man om vikten att testamenten ska vara hemliga.
4.3.2. Muntlig överlämning

Den muntliga överlämningen ska vara ett tillfälle där företrädaren och efterträdaren träffas.
Fler av de som svarar skriver att det är viktigt att det sker så tidigt som möjligt medan andra
tycker att det räcker att det görs någon vecka innan man stiger på sin post. Det två personer
vill poängtera är vikten av att överlämningen görs på våren för de som går på under
sommaren, och med detta i åtanke blir det svårt för många av posterna på kåren att ha sin
överlämning någon vecka innan man går på.
Företrädaren förklarar vad posten innebär och visar hur olika saker görs. Efterträdaren bör
ha fått sitt testamente innan dess så att hen ska ställa frågor under den muntliga
överlämningen. Den muntliga överlämningen bör vara mer informell än den skriftliga, både
diskussioner samt genomföra arbetsuppgifter tillsammans är tips på inslag i den muntliga
överlämningen. Under mandatperiod bör sedan kontakten fortsätta mellan företrädaren och
efterträdaren.
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Den muntliga överlämningen till heltidarna under sommaren fungerar bra med det
nuvarande formatet där en heltidare har pass för alla påstigande.
Muntlig överlämning skall inte bara göras under fester.
En annan viktig aspekt av den muntliga överlämningen är att bygga upp en relation mellan
företrädaren och efterträdaren, så att man känner förtroende för att ställa frågor i framtiden.
4.3.3. Funktionärshandbok

60% av de som svarar ser en poäng med att ha en funktionärshandbok medan 40% tycker att
de postspecifika testamentena räcker.

Skulle du se en vinning i att kåren tar fram en gemensam
Funktionärshandbok eller räcker det med enbart
postspecifika testamenten

40%

Ja, en funktionärshandbok hade
varit användbar
60%

Nej, det räcker med postspecifika
testamenten

Om kåren tar fram en funktionärshandbok svarar man att det hade varit passande för
postöverskridande information. Den bör innehålla vad det innebär att vara funktionär på
kåren och vad man bör tänka på när man representerar kåren. Kontaktuppgifter och vad
som sker på kåren, t ex större evenemang. Förklara vad de olika posterna innebär. Hur
allmänna rutiner görs på kåren, t ex boka lokaler, koka kaffe, hyra rulle, lämna in kvitton.
Hur kåren är organiserad och hur demokratiska beslut tas. I allmänhet bör dokumentet vara
lättläst och inte för långt. Till sist få funktionären att känna sig Välkommen till kåren.
Övriga kommentarer som kommer fram är att UtbU bör ta fram någon gemensam text och
en annan skriver att man bör ta fram dokument för varje del av kåren (utbildning, fritid,
näringsliv). Till rekrytering av funktionärer hade information varit bra.
4.3.4. Tillräckligt för en god överlämning

En överväldigande majoritet (81%) ansåg att man både behöver en muntlig samt skriftlig
överlämning för att få en bra överlämning. Av de som svarade antingen bara skriftligt eller
muntligt tyckte några fler att bara en skriftlig överlämning behövs.
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Vad anser du hade varit tillräckligt för att ge dig en god
överlämning till din post/poster?
12%
7%
Endast skriftligt
Endast muntligt
Både skriftligt och muntligt
81%

Av de som ansåg att bara muntlig överlämning räcker hade man innehaft poster såsom
fotograf, ledamot i IAESTE, Näringslivsordförande, Ordförande för Tackmästeriutskottet,
Styrelseledamot och HUT:are. De som tyckte att det räckte med bara skriftligt testamente
hade varit med i puben Puben, F1 Röj, Fullmäktige sekreterare, Proud Tech Direktör,
Fullmäktige ledamot och överste för internationella nollningen.

4.4.

Övrig feedback

Den övriga feedbacken till arbetsgruppen var att detta är ett väldigt viktigt arbete, att vi gör
ett bra jobb och att vi ska fortsätta kämpa på!

5.

Remiss

I remissen som skickades ut fick arbetsgruppen in 16 svar. Utöver en del konstiga
formuleringar och stavfel var det framförallt förtydliganden som borde göras. Till exempel
att det ska stå med i riktlinjen att det är viktigt att man kontinuerligt under sin mandatperiod
arbetar med sitt testamente, eller att Kårstyrelsens eller Valberedningens ordförande bör ha
ett eget testamente utöver det hela Kårstyrelsen/Valberedningen får. En fråga som också
uppkom var om testamentena ska arkiveras på något sätt, så att om en post som varit
vakantsatt en längre tid har ett testamente att tillgå ändå.
På frågan angående funktionärshandboken framgick det att det bör åligga någon att ansvara
för denna. Denne ska se till att den uppdateras kontinuerligt samt skickas ut till alla
funktionärer. De som svarat ser funktionärshandboken som et positiv redskap men ställer sig
frågan hur den kommer att användas då det är väldigt mycket information i den. Om alla
funktionärer ska tvingas läsa den, eller om den ska fungera som ett uppslagsverk är exempel
på funderingar. Arbetsgruppen resonerar som så att denna ska vara tillgänglig för alla
funktionärer, och att det är eget ansvar att läsa det som är av intresse för en själv och slå upp
saker som en kan behöva undersöka.
Angående mallen till testamentet framgick det att en del med generella tips från sin
företrädare men även tidigare hade uppskattats. Detta för att kunna ta del av vad sin
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företrädare även tidigare år upplevt och vill ge vidare. Överlag var det positiva kommentarer
till mallen, men att det ska vara tydligt att denna fungerar som ett hjälpmedel och att vissa
punkter kan kännas överflödiga för vissa poster. Resultatet från frågan om hur styrande
mallen ska vara kan ses i nedanstående figur.

Hur styrande ska mallen till testamentet vara?
0%

50%

50%

Inte alls, det ska bara vara
en hjälp när man börjar
skriva ett testamente
Det som står i mallen ska ett
testamente beröra

Alla testamenten ska skrivas
om så att den exakt följer
mallen

6.

Förslag på förändringar

Utifrån det som framkommit i enkäten föreslår Projektgruppen att Teknologkåren ska införa
om Riktlinje om Välkomnande av nya Funktionärer och överlämning samt att man till denna
antar en mall för testamenten som bilaga och uppdrar åt Kårstyrelsens Ordförande att
ansvara för att Funktionärshandboken uppdateras.
Riktlinjen slår fast vad som ska ingå i en överlämning samt definierar vad ett testamente är
samt vad Funktionärshandboken är. Vem som ansvarar för att olika saker görs står också i
riktlinjen. Vi är medvetna om att detta styrdokument i sig inte kommer garantera att alla
överlämningar på kåren sker perfekt men vi tror att detta kommer fungera som stödstruktur
för de som använder sig av den.
Mallen är till för att de som fortfarande inte har ett testamente lättare ska kunna komma
igång. Då risken alltid finns att ett testamente försvinner är mallen en bilaga till riktlinjen så
att åtminstone inte den försvinner.
Funktionärshandboken är tänkt som ett komplement till de postspecifika testamentena och
rikta sig till alla kårens funktionärer. I samtal med Patrik Gustafsson, Andes Nilsson och Tim
Djärf har vi kommit fram till att Kårstyrelsens ordförande bör vara ansvarig för att
Funktionärshandboken uppdateras samt distribueras till alla nya funktionärer. Därav behöver
de styrdokument som beskriver vad Kårstyrelsens ordförande ska göra uppdateras.
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Planer finns också på att anordna en workshop senare i vår för de som vill jobba med sina
testamenten utifrån vad detta arbete leder fram. Planering av detta inväntar att den föreslagna
riktlinjen behandlas av Kårstyrelsen.

7.

Yrkanden

Projektgruppen för Verksamhetsplan 2 En bra överlämning yrkar på
att

inför Riktlinjen om Välkomnande av nya Funktionärer och överlämning

att

ändra i Reglementet § 2.3 Kårstyrelsens ordförande
från:
”Styrelseordförande innehar samma ansvar som en styrelseledamot. Utöver
detta ska Kårstyrelsens ordförande leda och övervaka styrelsens arbete.
Kårordförande får inte vara Kårstyrelsens ordförande.”
till:
”Styrelseordförande innehar samma ansvar som en styrelseledamot. Utöver
detta ska Kårstyrelsens ordförande leda och övervaka styrelsens arbete samt
ansvara för att överlämningen på Teknologkåren sköts enligt gällande
styrdokument. Kårordförande får inte vara Kårstyrelsens ordförande.”

I Verksamhetsplanens tjänst, dag som ovan

Agnes Sörliden, Styrelseledamot 17/18

Gunnar Granlund, Aktivitetssamordnare 2018

Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare 2017
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8.

Bilagor

8.1.

Bilaga 1 - Projektplan

Projektplan Verksamhetsplanspunkt 2
Bakgrund och syfte

Av någon anledning har arbetet med överlämning och testamenten hamnat i skymundan de
senaste på Teknologkåren. Det skapar problem när t.ex. företrädare och efterträdare inte
kommer överens, när företrädare försvinner iväg och blir okontaktbara eller om
funktionärsposter står vakanta under ett års tid. Därför ska man:
• kartlägg vilka funktionärstestamenten som finns i dagsläget
• skapa stödstrukturer för att åtgärda eventuella problem med saknade testamenten
• skapa stödstrukturer för både individuella överlämningar och överlämningar i grupp
så att:
• det är lätt att lämna över sitt eget och tidigare postinnehavares arbete till nya
funktionärer samt att lämna över hur olika gruppkonstellationer har arbetat
• som ny funktionär ska du inte behöva vara beroende av din företrädares närvaro i
överlämningen eller i tiden därefter
• alla ska få ett skriftligt testamente överlämnat till sig under verksamhetsåret 18/19.
Projektmål

•
•
•

•
•

Kartlägga vad för testamenten och övriga instruktioner som finns i dagsläget
Kartlägga vilka gamla dokument som finns
Enkät till alla funktionärer
o Hur var din överlämning
o Vad saknade du?
o Vilken information du behövde
Utifrån enkätsvaren skriva ihop vilken typ av funktionär som bör ha vilken typ av
dokumentation
Formulera rutiner i styrdokumenten och motionera om förändringarna

Projektgrupp

Vilka bör vara med i gruppen?
• Agnes från styrelsens håll, kallar till möten och driver projektet frammåt
• Lovisa, Aktsam, analysera data från enkäterna och göra olika arbetsuppgifter
Samarbetspartners och intressenter

•

Funktionärer på kåren centralt

Aktiviteter

•
•

Gå igenom vilka pärmar som finns och gamla dokument i Teknologkårens drive
Fråga äldre funktionärer om vilka dokumenten som fanns
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•
•
•
•

Göra en enkät, skicka ut den, marknadsföra och sammanställa svaren
Utforma rutiner för överlämningen ska/bör gå till i lämpligt styrdokument och göra
en mall för testamenten
Motionera om eventuella förändringar
Informera alla funktionärer om vad som gäller och ge dem det stöd som behövs för
att skriva testamenten och hålla sin överlämning

Tidsplan

September:
• Kartlägga alla dokument, pärmar mm
Oktober:
• Ta fram enkäten
• Skicka ut enkäten
• Påminna om enkäten
November:
• Analysera svaren och ta fram förslag
December:
• Skicka ut förslag på remiss
Januari:
• Gå igenom remissvar och fixa till det sista på förslaget
• Motionera på riktigt!
Våren:
• Informera om förändringarna
Budget

Fikabudget.
Redovisning

•
•
•

Rapport om hur det ser ut och vad som upplevs.
Motion om införande av rätt styrdokument
Förslag på layout och innehåll till testamente

Risker

•
•

Att folk inte har tid och det faller mellan stolarna.
Låg svarsfrekvens

Avgränsningar

•
•

Vi ska inte börja skriva rutiner
Bara beröra kåren centralt

I Verksamhetsplanens tjänst, dag som ovan
AGNES SÖRLIDEN
Styrelseledamot, 17/18
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Kårstyrelsen

Riktlinje för Välkomnande av nya
Funktionärer och överlämning
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Policyn beskriver hur Teknologkåren ska välkomna nya funktionärer samt hur
överlämningen ska gå till.

1.2.

Syfte

Policyns syfte är att vara en stödstruktur för välkomnandet av nya funktionärer och
överlämningen av individuella funktionärsposter samt grupper av funktionärsposter. Genom
att skapa stödstrukturer för hur Teknologkårens överlämningar ska gå till säkerställs att alla
Teknologkårens funktionärer ges en bra grund att utföra sitt uppdrag på och minskar
funktionärernas beroende av sina företrädare för att kunna genomföra sitt år.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Agnes Sörliden
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM
Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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2.

Överlämning

2.1.

Moment i överlämning

Följande moment ska gås igenom under överlämningen med den tillträdande
funktionären:
• Vad som åligger posten enligt styrdokumenten.
• Postens testamente.
• Funktionärshandboken.
• Kårens ekonomiska rutiner, såsom hur man kvittoredovisar.
• Rundvandring i lokaler som posten använder sig av regelbundet, där man bl a går
igenom vilka regler som gäller för lokalerna.
• Kallelse till relevanta utbildningar.
• Att man som funktionär alltid är välkommen till styrelsemötena samt
Fullmäktigemötena för att kunna framföra sina åsikter och påverka de beslut som
fattas, samt hur man skickar in motioner, rapporter och dyl till dessa.
• Att man som funktionär under sitt år är bjuden på Teknologkårens samtliga
evenemang arrangerade av Tackmästeriutskottet.
• Att efter fullbordat år på sin post har rätt till en funktionärsmedalj samt bevis på
sitt arbete i form av ett intyg från Kårordförande.

2.2.

Tid

Momenten i överlämningen ska ha genomförts innan personen tillträder sin
funktionärspost. I händelse av att personen har fyllnadsvalts kan man frångå detta, men
överlämningen ska ske snarast möjligen.

2.3.

Ansvarig

Ansvarig för att överlämningen genomförs är i första hand nuvarande innehavaren av
posten. Då denna post är vakant åläggs det Kårstyrelsen att detta sker. Det är upp till
Kårstyrelsen att från fall till fall bedöma om de själva kan arrangera överlämningen eller
om man kan be någon annan om hjälp, exempelvis äldre företrädare.

3.

Testamente

Testamente är ett dokument som sammanfattar vad en posts arbetsuppgifter är, tips på
hur dessa kan genomföras och erfarenheter från tidigare år. Testamentet bör uppdateras
kontinuerligt för att vid avslutad mandatperiod vara så komplett som möjligt.

3.1.

Lista över testamenten

Posterna och utskotten i listan nedan är de som ska ha testmanenten som ska uppdateras
årligen inför postens överlämning:
• Fullmäktige
• Fullmäktige talman
• Fullmäktige sekreterare
• Kårstyrelsens ordförande
• Kårstyrelsen
• Sakrevisor
• Kårordförande
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.

Generalsekreterare
Utbildningsutskottets heltidare
Näringslivsansvarige
Projektledare för ARKAD
Pedell
Aktivitetssamordnare
Informationsansvarig
Nollegeneral
Arkivutskottetsordförande
BEST ordförande
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad
IAESTE ordförande
Tackmästeriutskottets ordförande
Medelskommitténs ordförande
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande
Øverste
Balgruppen Corneliusbalen
Balgruppen Nyårsbalen
Dansmästare
F1 röj boss
Proud Tech direktör
Pubmästare
Sångarstridsgeneral
Tandemgeneral (behöver ej uppdateras de år som tandem inte arrangeras)
DSG
Rullechef

Tid

Testamentet ska tillhandahållas personen innan hen kliver på sin post i ett format som kan
redigeras. Tillträdande heltidare ska få tillgång till sitt testamente inför den arvoderade
överlämningen.

3.3.

Innehåll

Ett testamente skall innehålla information om följande punkter:
• Tips på vilka de första arbetsuppgifterna man ska ta itu med är.
• Förklaringar och tips till postens återkommande arbetsuppgifter och evenemang.
• Information om ifall man ansvarar för någon av kårens budgetposter.
• Oavslutade arbetsuppgifter och projekt som lämnas över samt vad som gjorts
hittills.
• Sammanfattning av vad som sker posten under året.
• Hemsidor och dyl. som man ska ha tillgång till.
• Kontaktuppgifter till externa parter. (De interna tas upp i
Funktionärshandboken.)
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3.4.

Arkivering

För att garantera att testamenten inte försvinner ska alla testamenten arkiveras i kårens
filsystem. Åtkomst till testamentet ska postinnehavaren ha samt Kårstyrelsen.

4.

Funktionärshandboken

Som komplement till de postspecifika testamentena har även Teknologkåren ett dokument
som heter Funktionärshandboken. Dokumentets syfte är att ge kårens funktionärer fakta om
organisationen, kortfattade instruktioner och tips om hur olika arbetsuppgifter och dyl bör
göras.

4.1.

Uppdatering

Funktionärshandboken ska uppdateras minst en gång per termin och i samband med
uppdatering och förändringar av berörda rutiner i funktionärshandboken. Kårstyrelsens
ordförande ansvarar för att detta sker.

4.2.

Tid

Funktionärshandboken ska tillhandahållas funktionären i samband med att man får sitt
postspecifika testamente.

5.

Bilagor

5.1.

Bilaga 1: Mall till testamente.

Mallen är till för att hjälpa funktionärerna när man skriver sitt testamente. man rekomenderas
att följa mallens struktur men inga krav ställs på detta. Testamenten ska vara utformade efter
posten.
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Mall till testamente
Allt du behöver veta inför ditt år
som funktionärspost X
Namn Namnsson, Funktionärspost X 20yz
2017-05-10

TESTAMENTE
Funktionärspost x
Kårhuset Lund, 2017-12-27
Namn Namnsson, Funktionärspost x 17/18

Sammanfattning/Inledning/Förord
Stort grattis till att du blivit vald till funktionärspost X, du har ett härligt år framför dig! Detta
testamente påbörjades år y av Namn Namnsson och syftar till att ge dig en introduktion till
posten, bra tips om hur man genomför saker…
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Funktionärspost x
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Innehåll
Sammanfattning/Inledning/Förord ................................................................................................... 1
1.

Att börja med på posten .............................................................................................................. 3

2.

Evenemang/Arbetsuppgift 1 ...................................................................................................... 3
2.1.

Vad man gör och varför ..................................................................................................... 3

2.2.

Vad som gått dåligt tidigare år och tips på hur det undviks ......................................... 3

3.

Evenemang/Arbetsuppgift 2 ...................................................................................................... 3

4.

Året som X i punktform.............................................................................................................. 3

5.

Hemsidor och dyl. som du ska ha tillgång till .......................................................................... 5
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1.

Att börja med på posten

Precis när du går på posten kan det vara svårt att ha koll på allt som måste göras därför har
listan nedan satts ihop så att du vet var du bör börja:
1.
2.
3.
4.
5.

Rekrytera utskottsmedlemmar
Skaffa dig access till lokalerna…
Se till så att din mail är kopplad till rätt mailalias
Börja med uppgiften 1, se 2 Evenemang/Arbetsuppgift 1.
…

2.

Evenemang/Arbetsuppgift 1

2.1.

Vad man gör och varför

Arbetsuppgift 1 går ut på att man … för att …

2.2.

Vad som gått dåligt tidigare år och tips på hur det undviks

Tidigare år har det gått mindre bra med … för att man inte… Om du börjar med detta …
kommer du lösa det perfekt ditt år.

3.

Evenemang/Arbetsuppgift 2

4.

Budget

Som funktionär X ansvarar du för att ditt utskott följer resultatenheterna AAAXX. Fråga
Generalsekreteraren om att få se hur det gått tidigare år samt vad man gjort för förändringar
i budgeten.
Budgeten brukar revideras under sommaren så ett tips är att…

5.

Projekt som jag ej hann klart och lämnar över dig

Tyvärr hann inte jag klart med alla projekt under mitt år och jag lämnar därför över följande
projekt till dig. Om något ät oklart är du alltid välkommen att höra av dig med frågor.

5.1.

Projekt 1

Projekt 1 startade jag på hösten och har hittills hunnit med att…. Det som kvarstår att göra
är… Du finner allt som gjorts i mappen ….

6.

Året som X i punktform

Juli:
•
•

Läsa…
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Augusti:
• Marknadsför utskott under nollningen
September:
•
•
Oktober:
•
•
November:
•
•
December:
•
•
Januari:
•
•
Februari:
•
•
Mars:
•
•

Skriv klart testamente

April:
•
•

Din efterträdare är vald, håll i överlämning

Maj:
•
•
Juni:
•
•
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7.

Hemsidor och dyl. som du ska ha tillgång till

Som funktionärspost X är det bra om du har tillgång till Teknologkårens
hemsida/facebook/instagram/osv därför att… Fråga Informationsansvarige om att få
tillgång….

8.

Kontaktuppgifter

Under ditt år kommer du ha kontakt med personerna och posterna nedan. I detta kapitel
finner du deras kontaktuppgifter.

8.1.

Anställd X på LTH

Inför arbetsuppgift 1 behöver man kontakta anställd X vilket man gör lättast på mail/telefon.
I Överlämningens tjänst, dag som ovan

Namn Namnsson, Funktionärspost x 20xy
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Välkommen
Stort grattis till att du blivit vald till funktionär på Teknologkåren vid LTH, du har ett härligt
år framför dig! Denna Funktionärshandbok syftar till att ge dig en introduktion till
Teknologkårens organisation samt vara ett uppslagsverk med bra-att-ha-info, såsom vad gör
man när kaffet tar slut i köket och hur hyr man Rulle.
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1.

Organisation

Teknologkåren är en Studentkår vilket ger oss vissa rättigheter och skyldigheter, såsom att
studiebevaka LTHs utbildningar och vara en demokratisk organisation. Nedan följer
förklaringar om vilka som fattar beslut på Teknologkåren samt hur du som funktionär kan
påverka organisationen.

1.1.

Fullmäktige

Teknologkårens högsta beslutande organ är Fullmäktige, vilket brukar förkortas FM. Till
fullmäktigevalet har alla medlemmar rätt att kandidera och rösta, vilket görs under hösten i
FM-valet. Fullmäktige består av 27 ledamöter som är personvalda.
Fullmäktiges uppgift är att fastställa mål för verksamheten, tillse att stadgar, reglementen och
policys är aktuella samt att funktionärer väljs till organisationens poster.
Fullmäktiges möten är öppna för alla kårens medlemmar. Varje kårmedlem har rätt att
motionera till Fullmäktige och få svar på frågor eller synpunkter. Alla motioner som ska
behandlas av Fullmäktige ska först beredas av Kårstyrelsen, handlingar mailas därför till
Kårstyrelsens ordförande till mailen so@tlth.se
För mer detaljer se stadgan kapitel 5 och reglementet kapitel 1, Fullmäktige.

1.2.

Kårstyrelsen

Fullmäktige väljer en Kårstyrelse som har till uppgift att verkställa beslut tagna i Fullmäktige,
bereda frågor till Fullmäktige och sköta den löpande verksamheten samt att ansvara för att
organisationen fungerar enligt de riktlinjer och beslut Fullmäktige har fastlagt. Kårstyrelsens
huvudsakliga arbete sker i utskotten.
Kårstyrelsen består av åtta ordinarie ledamöter, varav en är Kårordförande och en är
Kårstyrelsens ordförande.
Sektionsordförandena, utskottsordförandena, revisorerna, redaktörerna och inspektor är
ständigt adjungerade till kårstyrelsemötena. Rapporter och motioner till mötena mailas till
so@tlth.se
Se vidare under ”Kårstyrelsen” i stadgar kapitel 7 och reglemente kapitel 2.

1.3.

Utskotten

Kårens centrala arbete bedrivs i olika utskott. Utskotten kan även få uppgifter från
Fullmäktige. Varje utskott har en utskottsordförande som väljs av Fullmäktige.
Teknologkåren har åtta olika utskott:
•
•
•
•
•

Aktivitetsutskottet, AktU
ARKAD
Arkivutskottet, ArkU
BEST
Husutskottet, HUT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

IAESTE
Informationsutskottet, InfU
Nollningsutskottet, NollU
Näringslivsutskottet
Pålsjö Ängsblad
Tackmästeriutskottet, TackU
Utbildningsutskottet, UtbU
Valberedningen
Valnämnden

Se vidare under ”Utskott” i stadgar och reglemente kapitel 5, 7 och 8 samt respektive
utskottsdirektiv.

1.4.

Sektionerna

Kårens arbete sker till stora delar på sektionerna, vilket är naturligt då kårens medlemmar är
fördelade på elva olika sektioner. Sektionernas arbete samordnas, då detta krävs, i kåren.
Teknologkårens elva sektioner är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F-sektionen
E-sektionen
M-sektionen
V-sektionen
A-sektionen
K-sektionen
D-sektionen
Dokt-sektionen
Ing-sektionen
W-sektionen
I-sektionen

(F)
(E)
(M)
(V)
(A)
(K)
(D)
(Dokt)
(Ing)
(W)
(I)

Se vidare under ”Sektionerna” i stadgar kapitel 10 och reglemente kapitel 9.

1.5.

Pålsjö Ängsblad

Pålsjö Ängsblad är kårens officiella kårtidning och har till syfte att granska Kårens
verksamhet. Därför är tidningen underställd Fullmäktige och inte Kårstyrelsen. Pålsjö
Ängsblad utkommer ca fyra gånger per år.
Se vidare under reglemente kapitel 8.

1.6.

Bra namn och kontaktuppgifter att känna till

Nedan följer en lista över personer och deras kontaktuppgifter som är bra att känna till som
funktionär på Teknologkåren. Vid kontakt med olika funktionärer bör man tänka på att
heltidarna jobbar dagtid och att expen är öppen mellan 11.00 och 14.15, förvänta dig därför
inte att få svar när du kontaktar dessa nummer utanför kontorstid.
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Post
Kårordförande
Generalsekreterare
Huvudansvarig för
Utbildningsfrågor
Studiesocialt ansvarig
Utbildningsansvarig för externa
frågor
Utbildningsansvarig för interna
frågor
Näringslivsansvarig
Projektledare för ARKAD
Aktivitetssamordnare
Informationsansvarig
Pedell
Nollegeneral
Kanslist
Arkivutskottets ordförande
BEST ordförande
IAESTE ordförande
Tackmästeriutskottets ordförande
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande

Innehavare denna
termin/år
Patrik Gustafsson
Anders Nilsson
Marcus Bäcklund

Mailadress

Telefonnummer

ko@tlth.se
gs@tlthse.
hu@tlth.se

070-418 79 21
070-418 79 22
070-418 79 23

Tobias
Wrammerfors
Hanna Järpedal

sa@tlth.se

070-418 79 25

ue@tlth.se

070-418 79 31

Pontus Landgren

ui@tlth.se

070-418 79 24

Jacob Tyrberg
Vakant
Gunnar Granlund
Christina Zhou
David Uhler Brand
Jakob Nilsson
Heidi Eriksson
Mattias Eklund
Filippa Bengtsson
Theodor de Sousa
Vakant
Vakant
Vakant

naringslivs@tlth.se
arkad@tlth.se
aktsam@tlth.se
info@tlth.se
pedell@tlth.se
nollegeneral@tlth.se
expen@tlth.se
arku-ordf@tlth.se
best@tlth.se
iaeste@tlth.se
tackuo@tlth.se
valber-ordf@tlth.se
valnamndordf@tlth.se
palsjo@tlth.se
talman@tlth.se
fmsekreterare@tlth.se
helpdesk@tlth.se
rulle@tlth.se

070-418 79 26
070-418 79 27
070-418 79 30
070-418 79 28
070-418 79 29
070-418 79 32
046-540 89 20

Chefredaktör för Pålsjö Ängsblad
Fullmäktige Talman
Fullmäktige Sekreterare

Ida Samnegård
Lars Gustafson
Vakant

DSG
Rullechef

Vakant
Vakant

2.

Krishantering

Varje termin fastställer Kårstyrelsen Teknologkårens krishanteringsplan som
Kårordföranden tar fram. Krishanteringsplanen innehåller information om:
•
•
•

Förebyggande arbete
Åtgärder som ska vidtas vid krissituationer
Kontaktuppgifter

Alla Teknologkårens anställda och arvoderade får en genomgång av krishanteringsplanen
och den ska finnas tillgänglig för alla Teknologkårens funktionärer.
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3.

Styrdokument

För att veta hur kårens verksamhet ska bedrivas har Teknologkåren flera olika styrdokument.
Alla styrdokument hittar ni på följande hemsida: https://tlth.se/styrdokument
Fullmäktige beslutar om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål och vision
Värdegrund
Stadgan
Reglemente
Policys
Åsiktprogram
Verksamhetsplan (se kapitel 4 i funktionärshandboken)
Rambudgeten (se kapitel 6.1 i funktionärshandboken)

Kårstyrelsen beslutar om:
•
•

3.1.

Riktlinjer
Utskottsdirektiv

Mål och vision

Mål och visionsdokumentet förklarar de grundläggande målen och visionen med
Teknologkårens verksamhet såsom att
Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid såväl nu
som för framtiden.

3.2.

Värdegrund

Teknologkårens värdegrund beskriver vilka grundläggande värderingar Teknologkåren
bygger sin verksamhet på. All verksamhet tar avstamp i värdegrunden och likaså är våra
styrdokument uppbyggda utifrån samma princip.

3.3.

Stadga

I Stadgarna stipuleras Teknologkårens mest grundläggande regler. De definierar Kårens
sammansättning och ändamål, samt vilka organ som skall finnas och dess befogenheter. Här
kan man även läsa hur vissa grundläggande saker skall ske, så som val till Fullmäktige.

3.4.

Reglemente

Reglementet beskriver mer i detalj hur Kårens verksamhet skall bedrivas, t ex av vilka utskott
kåren består av, vad som åligger Heltidarna och vilka fristående föreningar som är kopplade
till Teknologkåren.

3.5.

Policy

Policys är dokument som styr en specifik del av verksamheten, t ex hur Teknologkåren
jobbar med frågor som berör alkohol och droger, sociala aktiviteter, ekonomi och avtal.
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3.6.

Riktlinje

Riktlinjerna är direktiv för hur saker ska genomföras. De utgör ofta konkretiseringar av
policyerna, t ex finns en policy för internationalisering som kompletteras med riktlinje.

3.7.

Utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar

Utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar är direktiv för hur utskotten och heltidarna ska
arbeta. De beskriver vilka funktionärer som ingår i utskottet, vad för verksamhet man ska
bedriva, hur denna ska planeras, utvärderas och rapporteras till Kårstyrelsen. Ett tips är att
läsa igenom ditt utskottsdirektiv och om någon del av verksamheten inte stämmer överens
med vad ni planerat, motionera om detta till Kårstyrelsen så fort som möjligt.

3.8.

Åsiktsprogram, SOUP och FFUP

Kåren har två dokument som förklarar vad vi tycker i olika frågor. De är Studiesociala- och
Utbildningspolitiska Programmet (SOUP) och Forsknings- och Forskarutbildningspolitiska
Programmet (FFUP). De ska följas av våra externa representanter så att kårens röst blir enad
och tydlig. De ska också skapa en debatt kring utbildningens form och innehåll med målet att
uppnå en högre kvalitet.

4.

Verksamhetsplan

Varje vår fattar Fullmäktige beslut om en verksamhetsplan för nästa år. Verksamhetsplanen
förklarar inom vilka områden kåren ska jobba extra nästa år och det är Kårstyrelsen som
leder arbetet. Verksamhetsplanen består av flera olika punkter. Till varje punkt väljs en
ansvarig inom Kårstyrelsen samt att vem som helst inom organisation såsom heltidare,
Fullmäktigeledamöter eller andra berörda/intresserade anmäler att de vill vara med i
punktens arbetsgrupp.
Årets Verksamhetsplan består av följande 12 punkter:
Fokusområde: Funktionärsskap
1. Post- och arbetsbeskrivningar samt kravprofiler
Man ska skapa kravprofiler och arbetsbeskrivningar för kårens funktionärsposter för
att förtydliga vad posterna innebär vid val.
2. En bra överlämning
Man ska skapa stödstrukturer för kårens överlämningar av individuella poster och
och grupper samt se till så att alla under år 18/19 får ett testamente.
Fokusområde: Nollegeneralens arvodering
3. Handlingsplan för ideellt styrd Nollning
Hösten 2016 fattade FM beslut om att Nollegeneralen 2019 ska vara en ideell post.
För att genomföra detta ska man ta fram en handlingsplan.
Fokusområde: Den digitala kåren i modern tid
4. IT-infrastruktur på Teknologkåren
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Teknologkåren har haft problem med sina datorer och servrar. För att undvika detta
ska man utreda hur kåren bör hantera sin IT-infrastruktur samt genomföra de
förändringar som behövs.
Fokusområde: Vilka är Teknologkåren?
5. Implementation av varumärkesplattformen
År 16/17 utredde man Teknologkårens varumärke och namn. Det utredningen kom
fram till ska nu implementeras.
6. Kommunikationsplan
Man ska ta fram en kommunikationsplan så att kåren vet vilka dess målgrupp är, hur
kommunikation och marknadsföring ska skötas samt så att medlemmarna vet vad
kåren är för något.
Fokusområde: Centralorganisationen och sektionerna
7. Vem gör vad – en organisationskartläggning
Man ska kartlägga vad kåren centralt gör och vad sektionerna gör och vad
organisationerna har för förväntningar på varandra.
Fokusområde: Pedellens arbetsbelastning
8. Pedellen – Problembild och utredning
Pedellen har en väldigt hög arbetsbelastning. Man ska kartlägga arbetsuppgifterna
samt ge förslag på hur man ska minska Pedellens arbetsbelastning.
Årsspecifika projekt
9. Revidera SOUPen
Det var 2 år sedan SOUPen sågs över och det är nu dags att uppdatera den igen så
att den stämmer överens med vad kåren tycker.
10. Avtal och attestering
Man ska se över kårens rutiner samt skriva ner effektiva och säkra rutiner för hur
avtal skrivs och attestering sköts.
11. Funktionärsutbildningar åt alla
Det finns inget förutom budgeten som styr vilka utbildningar som arrangeras. Detta
ska styras upp så att kåren erbjuder rätt utbildningar och så att man får kontinuitet i
arbetet.
12. Presidiets form och struktur
Heltidargruppen är väldigt stor och det är många personer som ska arbetsledas av
Kårordföranden samt en stor grupp som kan fatta beslut i Kårstyrelsen ställe. Man
ska utreda ifall en hierarkisk struktur är något som kåren bör jobba med för att
effektivisera ledningen och beslutsprocessen.
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5.

Ett år på kåren i punktform

Teknologkåren har brutet verksamhetsår som börjar den 1 juli. Nedan följer en
sammanfattning av Teknologkårens verksamhet i punktform. Utöver de som står här nedan
bedrivs även kontinuerlig verksamhet såsom studiebevakning, puben Puben, danskurserna,
Babble Bistro, lunchföreläsningar med företag.
Juli:
•

Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse görs klart

Augusti:
•
•
•

Nya studenter skriver in sig som medlemmar lv. 1
Nollning
Welcome Party för alla Lus utbytesstudenter

September:
•

Nollning (kårkamper, FlyING, kårestivalen, märkesmålning, nollehelg)

Oktober:
•

ET-slasque

November:
•
•
•
•

ARKAD
Sångarstriden
Höstfullmäktige där val av funktionärer som kliver på vid nyår samt bokslut och
verksamhetsberättelse för föregående år behandlas
F1-röj

December:
•
•
•

Julbord för Teknologkårens funktionärer
Vinteröverlämningen börjar
Nyårsbalen

Januari:
•
•
•

Vinteröverlämningen fortsätter
ET-slasque
Teknologkårens budgetarbete och arbete med Verksamhetsplanen sätter igång

Februari:
•

BEST arrangerar EBEC - European BEST Engineering Competition
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Mars:
•
•

ET-slasque
Valfullmäktige där val a funktionärer som kliver på 1 juli väljs

April:
•

Corneliusbalen

Maj:
•

Vårfullmäktige där beslut om nästa års budget, verksamhetsplan och medlemsavgift
beslutas

Juni:
•
•
•
•

6.

ET-slasque
BEST sommarkurser
Teknologkårens skiphteshelg för alla tillträdande, kvarsittande och avgående
heltidare, styrelseledamöter och utskottsordföranden
Insamling av kvitton till bokslutet och texter till verksamhetsberättelsen

Budget och ekonomiska rutiner

När man är funktionär inom kåren så är det viktigt att man känner till de rutiner som gäller.
Speciellt när det gäller ekonomin. Är du utskottsordförande är det din skyldighet att se till att
dina funktionärer känner till de delar av rutinerna som de behöver. Mer information om
styrningen kring kårens ekonomi finner du i:
•
•
•
•
•
•
•

Policy för ekonomi och avtal
Policy för Teknologkårens fonder
Policy för Teknologkårens placeringar
Riktlinjer för ekonomiuppföljning
Riktlinjer för handkassa
Riktlinjer för milersättning
Riktlinjer för utlägg

Detta dokument beskriver kortfattat hur ekonomihanteringen fungerar på kåren, hur
budgeten ser ut, vad det är som gäller för utlägg och hur får man ersättning för dem, hur
man lånar kårens iZettle samt hur man får arvode om man är Heltidare eller jobbar inom
Kårhusservice.
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Läs gärna igenom de ekonomiska rutinerna som finns på kåren, men det viktigaste är att man
använder dokumentet som en uppslagsbok. Vid oklarheter och funderingar så be
Generalsekreteraren om hjälp.

6.1.

Budget

6.1.1. Två typer av ekonomisk styrning

Teknologkåren har två typer av budgetar, en rambudget och en konkretiserad budget, för att
styra det ekonomiska utfallet.
Det är FM som beslutar om rambudgeten och den avser ett verksamhetsår. Denna budget
ska styra verksamheten mot kårens mål och innehåller vad de olika resultatenheterna ska ha
för intäkter, utgifter och resultat, samt vad detta ger för resultat för kåren som helhet.
För att lättare kunna följa budgeten används något som kallas för konkretiserad budget även
så kallat detaljbudget vilken beslutas av Kårstyrelsen och ska följa rambudgeten.
Detaljbudgeten delar upp rambudgeten i delmål/i specifika konton. Detaljbudgeten är
anpassad till bokföringen vilket innebär att när du ska redovisa eventuella utlägg du gjort
finner du information om var det ska bokföras i budgeten.
6.1.2. Månadsavstämning resultatrapporter

För att Kårens olika utskottsordförande skall ha bättre koll på sitt utskotts ekonomiska status
skall det förmedlas en resultatrapport den 1:e varje månad. Nedan följer en lista för vilka
rapporter som skall skickas till vilken person.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2.

ARK01
ARM01-03
ARM10-14
FME01
FUV02, FUV04
HUT01-10
INF01
INT02
INT03
KLU01-KLU10, KLU31, INT04
KSY01
NOL01-07
NOL09
PÄB01
UTB01
VAL01

arku-ordf@tlth.se
naringsliv@tlth.se
arkad@tlth.se
talman@tlth.se
tackuo@tlth.se
pedell@tlth.se
informationsansvarig@tlth.se
best@tlth.se
iaesteo@tlth.se
aktsam@tlth.se
so@tlth.se
nollegeneral@tlth.se
hintint@tlth.se
palsjo@tlth.se
utbuo@tlth.se
valnamnd-ordf@tlth.se

Redovisa utlägg

Som funktionär gör man ibland utlägg för kårens räkning. Dessa måste följa budgeten samt
inte vara högre än det belopp kårstyrelsen har bestämt. Se attestlistan för vad kårstyrelsen
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beslutat om. Om du måste göra utlägg som inte följer budgeten eller över maxbeloppet så
måste du få ett godkännande av Generalsekreteraren och Kårordföranden. Kom ihåg att
spara på kvittona.
6.2.1. Kvitto

För att ett kvitto ska gälla som ett kvitto så måste det innehålla:
• Säljarens namn och adress
• Organisationsnummer
• Datum och klockslag
• Artikelnamn/tjänstens beteckning och antal (ev. m. tillhörande beskrivning eller
begränsning)
• Belopp/pris
• Moms
D.v.s. kreditkortslipar räknas inte som kvitto och kommer inte godkännas.
6.2.2. Viting

För att få pengar för ditt utlägg krävs det att du redovisar dina kvitton senast en månad efter
utläggen gjorts. Detta gör du på en redovisningsblankett (viting) som finns bredvid
Generalsekreterarens skrivbord.
På denna ska du:
• sätta fast ditt/dina kvitto/kvitton (får de inte plats i rutan sätter du fast dem på ett
A4 baktill)
• ange ditt namn
• angebank och kontonummer
• numrera och specificera vad kvittona gäller, vilken resultatenhet det tillhör samt
vilket utgiftskonto det ska belasta.
Om du är osäker på vilken resultatenhet eller konto det gäller så fråga din utskottsordförande
om hjälp, alternativt lämna dessa rader tomma.
När vitingen är klar ska den godkännas av den utskottsordförande eller heltidare vars utskott
utläggen gäller. Om det gäller andra delar av verksamheten måste dessa godkännas av
Generalsekreteraren eller Kårordföranden. Efter vitingen blivit godkänd lämnas den i
Generalsekreterarens inkorg.
6.2.3. Milersättning

Om du använder din egen bil för kårens räkning kan du få ut körersättning. Denna betalas ut
i samband med löneutbetalningarna. För att få ersättning måste du lämna in ett underlag till
Generalsekreteraren senast den 14 samma månad som du vill ha ersättning. Som underlag
menas hur många mil du har kört och till vad du använde bilen. Det finns en blankett
bredvid Generalsekreterarens skrivbord som skall användas när du vill ha ersättning.
Bensinkvitton godtas inte som milersättning.
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6.2.4. Handlån

Vid inköp som kräver mer pengar än vad du har råd att lägga ut kan Generalsekreteraren
eller Kårordföranden godkänna ett handlån från handkassan eller via banköverföring. När
detta sker måste du skriva på ett intyg på att du har tagit emot pengarna och när du redovisar
kvittona och de överblivna pengarna från handlånet. Redovisningen gör du till
Generalsekreteraren. För att det säkert ska finnas pengar till måste du få ett godkännande en
vecka innan dina planerade inköp. Kåren brukar undvika handlån i största möjliga mån och
det smidigaste är att du tar hjälp av en heltidare om du inte har råd att lägga ut pengarna
själv.

6.3.

iZettle och växelkassa

Om du ska sälja något behöver du låna iZettle och kan behöva en växelkassa (Teknologkåren
jobbar med att använda kontanter så sällan som möjligt). Detta kan du få genom att fylla i
Generalsekreterarens formulär för iZettle och växelkassor.
Tillsammans med växelkassan får du ett papper där du kvitterar ut din växelkassa genom att
kontrollräkna den summa som lämnats ut och signera. När du är klar med kassan så räknar
du allting och fyller i uppgifterna på blanketten. Där noterar du hur mycket pengar du lämnar
in samt skriver under tillsammans med någon annan som hjälper dig att räkna pengarna. Till
sist stämmer du av försäljningen i iZettle så att den stämmer med vad du fått in kontant.
Om du använder någon av kårens gamla kassaapparater under försäljningen ska z-kvittot
skrivas ut och lämnas in tillsammans med pengarna och pappret. Z-kvittot är en rapport som
du kan få ut av kassaapparaten vid försäljnings slut. Är du osäker på hur du gör detta så kan
du prata med Generalsekreteraren.

6.4.

Få arvode (riktad till heltidare och Kårhusservice)

Som Heltidare och när du jobbar i Kårhusservice får man arvode. För att Teknologkåren ska
kunna betala ut ditt arvode ska du lämna in person och bankuppgifter via blanketten som
finns bredvid Generalsekreterarens skrivbord.
Pedellen sammanställer löneunderlag för Kårhusservice medan Generalsekreteraren gör detta
för övriga. Arvoden betalas ut den 25:e varje månad och Pedellen och Generalsekreteraren
sammanställer underlaget senast den 18:e varje månad för att betalningen ska hinna gå
igenom.

7.

Lokaler och sånt som hyrs ut

7.1.1. Passerkort

För att få access till Kårens lokaler behöver du ditt LU-kort, det vill säga kortet med ditt foto
som fungerar som passerkort till husen på LTH. Alla funktionärer får tillgång till Kårhusets
entréer, expen och bastun. Denna access får du genom att ansöka om denna på hemsidan. Se
till att ha namn, personnummer, kortnummer, önskad kod, telefonnummer och mailadress
tillhands. Det är viktigt att meddela Pedellen vid byte eller förlust av kort för att bibehålla din
access.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

15 (24)

FUNKTIONÄRSHANDBOKEN
Allt du behöver veta
Kårhuset Lund, 2017-12-27
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot 17/18

7.1.2. Mötesrum

I Kårhuset finns fyra mötesrum som Teknologkåren disponerar; samtliga bokas via
heltidarna eller utskottsordförande. Mötesrummen får bokas upp till 2 timmar i streck under
kontorstid och upp till 4 timmar utanför detta. För att göra en löpande bokning kontaktar
man Pedellen, dessa beviljas dock endast i undantagsfall. Önskar du att boka utöver dessa
tidsramar, kontakta Pedellen.
Informella möten hålls ibland i hänget eller köket, men det är inte att rekommendera och
man får räkna med att bli störd eller lämna plats för folk som vill äta.
232, 233, 234 är bra för mindre möten. Dessa innehåller ett mötesbord, en whiteboardtavla
samt en TV-skärm med HDMI och VGA anslutning var och är dimensionerade för 8, 10
och 12 personer respektive. Alla dessa ligger i Corneliskorridoren, och för att komma in
krävs ingen särskild access utöver funktionärsaccess.
234 kan streckbokas vid större event genom att kontakta Pedellen. För att en streckbokning
ska godkännas så ska det finnas goda skäl till detta och det är Pedellen som avgör huruvida
bokningen kommer göras eller ej. Exempel på event som kan motivera en streckbokning är
Nollningen, ARKAD och F1 Röj.
Perstorp är vårt mötesrum som är lämpligt för större möten, där finns fast installerad
projektor och plats för cirka 18 personer. Perstorp ligger innanför heltidarnas arbetsplatser.
Om alla mötesrum är bokade kan man kontakta Pedellen, och genom denne boka någon
av LTH:s lokaler i Kårhuset eller på Studiecentrum.
7.1.3. Cornelis

Cornelis används vissa kvällar för pubverksamhet eller uthyrningar. Cornelis rymmer 70
sittande gäster. I lokalen finns kök, bar, fast installerad ljudanläggning och projektor. Cornelis
är passande för pub, mindre sittning, kvällsföredrag och case-lösning. I Cornelis är det
ganska strikta regler som gäller både för städning och alkohol, eftersom vi har fast
alkoholtillstånd där, och därför är alltid Kårhusservice eller Pedellen på plats när det är
events i Cornelis. Cornelis bokas via expeditionen.
När det inte finns några bokningar kan lokalen användas som mötesrum (då behövs inte
Kårhusservice, och det kostar gratis), och bokas då via Pedellen. Dock går uthyrningar alltid
före, så kommer det senare en förfrågan om att få hyra lokalen kommer den att gå före
mötesbokningen.
7.1.4. Gasquesalen

Gasquesalen fungerar som tentasal när det är tentaperioder och hyrs annars ut till alla möjliga
saker. I Gasquesalen kan ni sitta bekvämt upp till 350 personer och i taket hänger en stor
discorigg. I anslutning till Gasquesalen finns även ett storkök. Det är den största lokalen som
TLTH förfogar över och den går att använda till nästan allting. Om du vill använda lokalen
skall du prata med Pedellen.
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7.1.5. Bastu

På översta våningen i Kårhuset finns en bastu, och den får alla medlemmar i Teknologkåren
tillgång till. I bastun finns även omklädningsrum med duschar, toalett, punschveranda och
musikanläggning. Det enda du behöver göra för att få använda den är att ansöka om access
på hemsidan.
För att inte förlora din access finns ett par enkla regler du måste följa: Inga glas eller
glasflaskor får följa med in i bastun, omklädningsrummen, på punschverandan eller i dess
omnejd. Glasskärvor gör ont att få i fötterna. Vidare gäller att den som satt igång och använt
bastun ansvarar för att stänga av densamma och städa upp efter sig. Eventuella fulla sopkärl
måste tömmas, eftersom städerskorna inte städar i bastun eller dess omgivning. Det är alltid
den som dragit sitt kort i läsaren som ansvarar för vad som händer i bastun, så släpp inte in
någon du inte litar på.
7.1.6. Innebandysalen

I Källaren på Kårhuset ligger det en innebandysal där man kan spela 3 mot 3 på små mål.
Salen bokas via Pedellen.
7.1.7. Lophtet

I närheten av Kemicentrum finns Lophtet, som är Teknologkårens äldsta festlokal. Man kan
vara cirka 90 sittande. På Lophtet finns det ett normalstort kök, en stor bar och i taket
hänger en ljudanläggning. Lophtet bokas via expeditionen.
7.1.8. Övriga lokaler som Teknologkåren disponerar

Utskottsarbetsplatserna bakom expeditionsdisken är lämpliga att använda om du behöver
någon dator. Hänget, rummet med alla soffor, används när man vill titta på TV, fika, umgås
eller bara ta det lugnt. Tänk på att det kan vara fler än du som vill hänga där så visa respekt
för varandra. Äckliga skrubben/skrivarrummet ligger i anslutning till expeditionen och där
finns allt möjligt kontorsmaterial, kontorsmaskinen (skrivare/skanner/kopiator) och
städutrustning.
7.1.9. Övriga lokaler i Kårhuset

Skulle du behöva använda någon av de andra lokalerna som finns i Kårhuset såsom
möteslokalen Hollywood på andra våningen (där de flesta fullmäktigemöten brukar hållas),
Aulan eller Hörsalen ska du prata med Pedellen så fixar hen det.

7.1.10. Datorer och datorkonto

På expen finns det datorer lite varstans. Du får använda vilken dator som helst, däremot har
heltidarna företräde till sina datorer. Har du inte fått ett konto ska du prata med DSG
(DatorSystemGruppen), smidigast är att skicka ett mail till helpdesk@tlth.se och skriva
önskat användarnamn samt vilket utskott du är med i, så fixar de så att du får ett konto med
rätt access. Alla eventuella frågor rörande datorsystemet skickas till helpdesk@tlth.se.
7.1.11. Mappar

Tillsammans med ditt datorkonto får du tillgång till de mappar som behövs för att klara av
ditt utskottsarbete. Du har läsarrättigheter till de flesta mapparna men bara skrivrättigheter
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till dem som är kopplade till din post. I dessa finns dokument som sparats av dina
företrädare samt andra som jobbat inom utskottet. I dagsläget använder sig Teknologkåren
av google-drive för arkivering och delning av sina dokument.
7.1.12. Rulle

Rulle är Teknologkårens bil och skall endast användas för Kårens verksamhet. Alla
teknologer med körkort får köra Rulle. Bokningslistan finns på Kårens hemsida,
www.tlth.se/rulle. Nycklar till Rulle kan du få utskrivna av kanslisten under expeditionstid
eller av Heltidarna. Kom ihåg att fylla i nyckelkvittensen innan du lämnar, och kom ihåg att
fylla i färdrapporten som ligger i handskfacket. I färdrapporten ska anges
•
•
•
•

start- och slutvärde på trippmätaren (finns i displayen under hastighetsmätaren),
vem som är förare,
vilket syfte Rulle används i, samt
vilken resultatenhet kostnaden ska redovisas på.

Föraren är personligen ansvarig för och ska själv betala parkeringsböter, fortkörningsböter
och andra kostnader som kan uppstå som följd av brott mot någon trafikregel eller oaktsamt
framförande av fordonet. Om skada på Rulle uppstår trots normal aktsamhet då du använder
Rulle i Teknologkårens tjänst står Teknologkåren för självrisken. Alla skador som uppstår
ska direkt anmälas till Rulleförmannen, vars telefonnummer finns på bokningssidan. Mer
information om vad som gäller för att använda Rulle finns i Riktlinjer för Rulle,
www.tlth.se/styrdokument. Läs riktlinjerna innan du använder Rulle.
7.1.13. Teknisk utrustning

Kåren har väldigt mycket teknisk utrustning. Projektorer för föreläsningar och filmvisningar,
discobelysning för dansgolv och liveframträdanden, ljudanläggningar för tal, discon och
halvstora konserter. Vill du boka någonting eller bara veta mer så kontakta Pedellen i god tid
före evenemanget.
7.1.14. Engångartiklar

I engångsförrådet i burarna finns det engångsartiklar som man kan använda när sådant
behövs. Prata med Aktivitetssamordnaren om det finns i de mängder du behöver eller om du
måste skaffa in det på egen hand. När du tar oöppnade förpackningar måste du anteckna
detta i pärmen som ligger i förrådet. Dessa anteckningar kommer att användas som underlag
för fakturering. Redan öppnade förpackningar är det fritt fram att plocka ur, och det behöver
inte antecknas i pärmen. Behöver du inte så många bestick, tallrikar eller muggar kan du först
se efter om det finns i en av lådorna under kaffebryggaren i expköket, där öppnade
förpackningar har en tendens att samla sig.
7.1.15. Expköket

I expköket får du gärna sitta, men lämna plats för dem med mat. Köket är inte ett mötesrum,
det är till för dem som äter. De anställda och heltidarna har företräde under lunchen. Det
finns två mikrovågsugnar där du kan värma din mat.
Disk
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Städa undan allt efter dig i köket. Använd gärna diskmaskinen. Är den full med smutsig disk,
så tar du diskmedel ur skåpet bredvid under diskhon och sätter igång den. Är den full med
ren disk - töm den! Det som inte får plats, eller inte kan diskas i maskin, diskar du för hand.
Städning
Det händer lätt olyckor i köket, och det är viktigt att åtgärda dem fort. Städutrustning finns i
kopiatorrummet och där finns även en vask.
Kylskåp
I expköket finns det två kylskåp. Det vänstra är reserverat för heltidarna, medan det högra
finns till för dig som är funktionär. Märk allt du stoppar in med namn eller utskott,
märkpennan brukar ligga i något av facken i heltidarkylens dörr. Allt som inte är märkt är
lovligt byte. Spara inte saker för sparandets skull, och hjälp gärna till att kasta saker som är
äckliga och luktar illa (även om de är märkta).
Kaffe
I expköket finns en kaffebryggare. Finns det färdigt kaffe får du ta, annars får du brygga nytt.
Filter och kaffe finns i lådorna under bryggaren, vattenkannan finns bakom bryggaren och är
fastsatt med hundkoppel, ett packet till en full kanna vatten är en lagom dosering. Prata med
Generalsekreteraren om kaffet eller filtren är slut.
Sopor
Är soppåsen full? Släng påsen i den gröna containern bakom Kårhuset och sätt sedan i ny
påse som du hittar i botten på tunnan. I Kårhuset källsorterar vi kartong, glas,
plastförpackningar, metall, batterier och glödlampor. Det finns en fin sopsorteringshylla för
detta ändamål i köket. När dessa behållare är fulla töms alla sorterade sopor i motsvarande
kärl i pappersgången. Kartonger slängs i den orangea farliga kartongpressen, ORWAK, vid
lastintaget. Instruktioner för ORWAK finns på en lapp på dess framsida, och går i princip ut
på att stoppa i kartonger, stänga dörren och trycka på den gröna knappen.

7.2.

Expeditionen

Expeditionen ligger på entréplan i Kårhuset och är bemannad av Kanslist mellan 11 och 14
vardagar.
7.2.1. Skrivare

Dina utskrifter kommer ut på den stora kontorsmaskinen i kopiatorrummet. Vid fel på
maskinen, följ anvisningarna på displayen. Hjälper det inte? Fråga Generalsekreteraren om
hjälp! Vid pappersslut i maskinen, leta efter nytt i kopiatorrummet. Är det totalslut så pratar
du med Generalsekreteraren. Alla funktionärer som har ett datorkonto kan skriva ut i
svartvitt. Fungerar det inte att skriva ut? Se till att skrivaren som heter Canon iR C2880 är
vald i dialogrutan som kommer upp när du ska skriva ut (för att undvika detta problem, se
till att Canon-skrivaren är inställd som standard). Kolla vidare i inställningarna att svartvit
utskrift är vald genom att i dialogrutan klicka på ”Egenskaper/Preferences”, välja fliken
”Quality” och i rullmenyn längst ner välja Color mode: Black and White. Om du behöver
skriva ut i färg kan heltidarna hjälpa dig med det.
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I skrivarens pappersfack 1 och 4 hittar man vanligt vitt A4-papper. I pappersfack 2 finns A3
och i fack 3 finns brevpapper. Välja pappersfack kan man göra i inställningarna när man ska
skriva ut. För att skriva ut på brevpapper måste man välja ”1-sided Printing” under
”Finishing” i inställningarna, även om man bara ska skriva ut ett ark.
7.2.2. Kopiator/Skanner

Kopiera/Skanna gör du på kontorsmaskinen, följ instruktionerna på skärmen. Du behöver
inte ange någon kod för att kopiera i svartvitt. Kontakta en heltidare om du vill kopiera i färg
eller scanna. Scannade dokument skickas som pdf till angiven e-post.
7.2.3. Lamineringsmaskin

Vi har en lamineringsmaskin som man använder för att belägga pappersark med en plastyta.
Lamineringsmaskinen finns i en låda i en hurts bakom expeditionsdisken.
7.2.4. Kontorsmateriel

Kontorsmateriel finns lite varstans på expen. Ta gärna vad du behöver för ditt kårarbete,
men lämna alltid tillbaks det du lånat. Kuvert finns under postfacken. Pärmar, plastfickor och
papper finns i kopiatorrummet. Saknar du något? Fråga Generalsekreteraren!
7.2.5. Skåp

I princip har varje utskott ett blått skåp, dessa finns i Corneliskorridoren, inne vid Heltidarna
eller i Perstorp. Utskottsordförande har möjlighet att kvittera ut nyckel till skåpet, där
utskotten får förvara saker för sin verksamhet, se Riktlinjer för Förrådsutrymmen för mer
detaljer.

8.

Information och kommunikationskanaler

Nedan finner du information om Teknologkårens kommunikationskanaler, för mer
information se Riktlinjer för Informationskanaler och för hjälp när du skriver på engelska se
Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista.

8.1.

Kårnytt

Kårnytt är Teknologkårens nyhetsbrev som går ut till en stor andel av våra medlemmar och
ska innehålla information som är relevant för den närmaste framtiden. Kårnytt skickas ut
varje vecka på måndagar. Vill man ha med en notis så skickar man in den till
karnytt.dsgdev.com innan 12.00 på måndagar. Här fyller man i sitt innehåll på både svenska
och engelska. Vill man ha bild ska denna helst vara avlång och horisontell och den får inte
vara större än 500 kb. Emojis kan tyvärr inte användas.

8.2.

Hemsidan

På hemsidan hittar du:
• Större nyheter
• Styrdokument
• Mötesdokument för Styrelsemöte och Fullmäktigemöte
• Kontaktuppgifter till heltidarna
• Formuläret för Kårnytt
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•
•
•
•

Bokning av lokaler och rulle
Ansökan av access
Vilka funktionärsposter man kan söka
Postbeskrivningar

Om det är något som är konstigt kontakta Informationsansvarig.

8.3.

Facebook

Den mesta av vår information går ut via Facebooksidan Teknologkåren vid LTH. Vill man få
med något kontaktar man Informationsansvarig så hjälper hen dig. All information här är på
engelska. Det är även här man hittar bildalbum och alla event som arrangeras av Kåren
centralt.
Vissa utskott har egna Facebook sidor, detta för att de antingen har en stor målgrupp som
inte är teknologer eller för att de är mycket informationsintensiva under begränsad period.
Dessa sidor måste också skriva allt på engelska, men de kan välja att köra allt på både
svenska och engelska.
Man får INTE skapa nya Facebook sidor utan att fråga Informationsansvarig först.

8.4.

Instagram

Instagram används för att visa upp ”in the moment” bilder från vår verksamhet. Målet är att
vi ska visa upp saker från allt som händer. De som har tillgång till kontot är Heltidare,
utskottsledare och PR-ansvarig i utskotten. Vill man få tillgång till kontot frågar man
Informationsansvarig.
Om du har tillgång, använd ditt sunda förnuft och lägg t.ex. inte upp naket, krökande eller
trakasserande innehåll. Humor uppskattas dock!
Även här måste man fråga Informationsansvarig innan man startar upp ett nytt konto.

8.5.

Twitter

Vårt Twitterkonto styrs av Utbildningsutskottet och används som en politisk
kommentarkanal.

8.6.

Affischer

Vill du göra en affisch så måste du ha med bilden nedan längst ned på affischen. Detta gäller
alla utskott.

Utöver det så finns det inte så mycket restriktioner.
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Behöver du hjälp med en affisch så kan du kontakt Informationsansvarig så kommer
antingen hen eller en av hens grafiker att hjälpa dig. Tänk dock på att vara i god tid och räkna
med att det kommer ta ungefär en vecka.

8.7.

Toabladet

Ungefär en gång i månad så görs ett nytt toablad av Informationsansvarig. I det finns
kortfattad information över de viktigaste händelserna för den kommande perioden. När det
är dags för ett nytt toablad kommer Informationsansvarig skicka ut ett mejl och be alla
utskottsordförande att skicka in notiser.

8.8.

Mailalias och maillistor

Teknologkåren har en uppsjö av mailinglistor och alias som är kopplade till
funktionärsposter. Exempelvis går ko@tlth.se alltid till sittande Kårordförande, så den är
samma från år till år. Listor och alias som kan vara bra att känna till är:
•
•
•

heltidare@tlth.se som går till alla heltidare
styrelsen@tlth.se som går till Kårstyrelsen och
fm-ledamoter@tlth.se som går till ledamöter i Fullmäktige.

Om du har något viktigt att meddela och behöver nå många med ditt mail är aktiva@tlth.se,
som går till många funktionärer, och fm-kallelse@tlth.se, som går till Fullmäktige, Styrelsen,
Heltidarna, Utskottsordförandena m.m. bra listor. Tänk dock på att inte använda sådana
massutskick i onödan, för då blir folk irriterade.

8.9.

Postfack

Post adresserad till dig kommer till dig eller ditt utskotts postfack. Postfacken finns i
Expeditionen. Töm ditt fack regelbundet så att det finns plats för ny post och så att inga
fakturor blir liggandes.
Postadressen till kåren är:
Teknologkåren vid LTH
Sölvegatan 22a
223 62 Lund.

8.10. Om du blir kontaktad av media
Det händer ibland att media, oftast tidningen Lundagård, ringer upp någon av Kårens
funktionärer (oftast heltidare eller styrelseledamöter). Om detta händer fråga vad de undrar
över samt be dem ringa Kårordförande istället, det är hen som sköter all kontakt med media.
När samtalet avslutats, ring Kårordförande och berätta att du blivit uppringd och vad det
handlade om, så får hen lite tid att sätta sig in i frågan innan journalisten ringer. Det är
viktigt att endast Kårordförande svarar på medias frågor, eftersom att denne så gott som
alltid är mest insatt, har fått information från många håll och kan ge en samlad bild.
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9.

Kontakt med företag och sponsring

Det viktigaste att tänka på vid företagskontakt är att man bör utgå ifrån att företagen ser hela
Teknologkåren som en enda enhet, även om vi är uppdelade i flera olika utskott och projekt.
Detta eftersom det kan verka oprofessionellt när flera olika utskott kontaktar samma företag
utan att ha pratat med varandra först, eller erbjuder samma företag olika saker. Av de här
anledningarna ska den främsta kontakten med företag ske via Näringslivsansvarig och
Projektledaren för ARKAD samt deras utskott.
För dig som ska kontakta företag inom ramen för din post är det viktigt att det sker i samråd
med Näringslivsansvarig för att veta vad ni kan och inte kan erbjuda företaget. Om ni är flera
stycken som ska kontakta flera företag bör ni ha ett dokument, alternativt ett CRMsystem(Customer Relationship Manangement system), där alla kan se vem som har kontaktat
vilket företag. Vill du läsa mer om vad CRM-system är så läs här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management. Tänk på att alltid vara
professionell när du pratar med företag då du representerar hela Teknologkåren under hela
samtalet. Undrar du något angående att kontakta företag så tveka inte att höra av dig till
Näringslivsansvarig på Teknologkåren.
E-mail: naringsliv@tlth.se
Tel: 070-418 79 26

10.

Projekt

Har du en idé som du vill genomföra utöver verksamhetsplan, reglemente eller budget? Då
ska du först diskutera idén med Aktivitetssamordnaren, Kårordförande och Generalsekreterare. Sedan behövs ett skriftligt underlag som beskriver vad du vill göra, hur du har tänkt
att det skall gå till samt beräknad kostnad. Detta skickar du sedan in som en motion till nästa
Kårstyrelse- eller Fullmäktigemöte, vilket det blir beror på projektets omfattning.

11.

Funktionärsregistret

Funktionärsregistret är vad de låter som, ett register för funktionärer som sitter nu samt
gamla funktionärer och vilka poster de satt på. Man behöver dock inloggning för att kunna
se detta och det är bland annat Heltidare som har det.
Här kommer även de flesta valen att skötas.

12.

Arkivering

Arkivet är till för alla och här kan du hitta information, foto och annan matnyttig
information. Det är viktigt att du lämnar vidare det som du producerar under ditt år. Till
arkivet lämnar du:
1. Möteshandlingar, protokoll och minnesanteckningar. Lämna in i original i slutet av
året.
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2. Material som produceras. Det är planscher, biljetter, julkort, utskick, kataloger med
mera som du tillverkar under året. Det innefattar också papper som du har skickat,
arbetsmaterial med mera som du använt under året.
3. Inkommet material. Det kan vara presenter, inbjudningar, julkort och annat som har
att göra med din funktionärspost.
4. Övrigt som kan vara av intresse för framtida funktionärer.
Mindre saker, till exempel affischer och protokoll, kan lämnas i Arkivets inkorg i
expeditionen. Om du vill lämna större saker, kontakta arkivarien eller be heltidarna om hjälp.
Behöver du hjälp med att hitta något i arkivet eller vill veta mera, så hör av dig till någon
arkivarie. För mer detaljer se Riktlinjer för Arkivering.

13.

Ordlista
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STYRELSEHANDLING
BESLUTSUPPFÖLJNING
Kårhuset Lund, 2018-03-05
Styrelsen

Beslutsuppföljning
Möte
S2 13/14
S3 13/14
S13 15/16

Uppdraget
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

Redovisas
S12 17/18
S14 17/18
S14 17/18

Tim Djärf

S13 17/18

Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

S13 17/18
S14 17/18

Joost Kranenborg
Tim Djärf

S13 17/18
S13 17/18

S10 17/18
S10 17/18

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister
Uppföljning av
internationaliseringsarbete
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

Tim Djärf
Anders Nilsson

S12 17/18
S14 17/18

S11 17/18

Utvärdering styrelseutbildning

Joost Kranenborg

S13 17/18

S11 17/18

Gunnar Granlund

S13 17/18

S11 17/18

Uppdatering av Alkohol- och
drogpolicy
Entledigandepolicy

S14 17/18

S11 17/18

Översättning av styrdokument

Tobias
Wrammerfors
Patrik Gustafsson

S11 17/18

UtbU konkreta förslag

Marcus Bäcklund

S15 17/18

S1 17/18
S1 17/18
S3 17/18
S8 17/18
S9 17/18
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