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Ingen har anmält intresse av att vara sekreterare, detta beslutas under mötet.
I fortsatt namnordning föreslås fullmäktige att välja Maria Ekerup samt
Anderas Emilsson till justerare.
Fullmäktige föreslås ge en veckas tid för att färdigställa protokollet samt två
veckor för justering. Med andra ord föreslås protokollet vara färdigskrivet
senast 2018-03-20 samt färdigjusterat senast 2018-04-03. Notera att tiderna är
förskjutna på grund av tentamensperiod.
Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en lista som skickas
runt vid mötets start.
Alla ändringar på detta uppskattas om de inkommer inför mötet. Detta gör det
lättare att sammanslå alla förslagen.
Talmanspresidiet föreslår fri kandidatur under mötet.
Arvid Lillängen söker intresserade från FM som vill hjälpa till med
valberedningen.
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REPORT
Board report FM2
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf , Board Chair

Board Report FM 2
The Board have continued to have their regular meetings as planned. Where our latest
meeting was held in Helsingborg. Our work for the spring has also been laid out as we have
planned our meetings. The board also have some other projects such as finishing reviewing
the education committee, updating all regulatory documents as well as GDPR. It should be
noted that the board might be responsible for these projects but we do also receive lot of
support from the sabbatical officers.
As for the work witht the current activity plan I will add an another file that further explain
our work. If there is further interest in the boards work I advise you to read the summaries
and the protocols from the board meetings.

Styrelsens rapport FM 2
Styrelsen har fortsatt med sina vanliga möten som planerat. Där vårt senaste möte hölls i
Helsingborg, vilket var väldigt roligt! Vi har även planerat vårt arbete inför våren genom att
lägga mötesdatum. Styrelsen håller även igång ett par andra arbetsgrupper så som utvärdering
av utbildningsutskottet, uppdatering av styrdokument och en arbetsgrupp för GDPR. Det är
värt att notera att styrelsen må vara ansvariga för dessa projekt men vi får även mycket stöd
från heltidarna.
För styrelsens arbete gällande den nuvarande verksamhetsplanen hänvisar jag till det bifogade
dokumentet som i större detalj förklarar vårt arbete. Om någon har vidare intresse av
styrelsens arbete så rekommenderar jag att läsa sammanfattningarna och protokollen från
styrelsens sammanträden.

I kårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Styrelseordförande 17/18
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VP 1) Post- och arbetsbeskrivningar samt
kravprofiler
Huvudansvarig för denna punkt är My Reimer från Kårstyrelsen och är därmed
sammankallande för gruppen. Under HT17 satt även Lovisa Majstorp (Aktsam) med i
gruppen. En enkät skickades ut till alla utskottsordförande samt Heltidare och Kårstyrelsen,
där de fick sammanfatta vad just deras post handlar om, samt vilka nyckelord de skulle vilja
se i en kravprofil. Under hösten började även My sammanställa dessa svar i ett dokument,
som ska vara valberedningen behjälplig i valprocessen.
Under våren har tyvärr inte mycket arbete hunnits med på denna punkten. My är fortfarande
ansvarig men är nu behjälpt av Marcus Bäcklund (HU). Ett uppstartsmöte ägde rum i
februari och man planerar att prioritera de Heltidarposter, samt Kårstyrelsen, som nu ska
väljas i mars/april. Därefter är målet att ha alla kravprofiler klara innan sommaren.

I rapporteringens tjänst, dag som ovan
MY REIMER
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 2) En bra överlämning
Huvudansvarig för Verksamhetsplanspunkt 2 En bra överlämning (VP 2) är Agnes Sörliden
från Kårstyrelsen och under hösten har Lovisa Majtorp också suttit med i projektgruppen
och under våren sitter Gunnar Granlund med. Arbetet är just nu i sin slutfas.
Under hösten började projektgruppen med att kartlägga vilka testamenten som fanns då för
att få en översikt av situationen. Inför att den slutgiltiga rapporten skrivs nu i vår kommer
denna kartläggning uppdateras.
En enkät skickades ut för att ta reda på hur kårens överlämningar fungerat hittills samt hur
man skulle vilja att de fungerade. Utifrån detta och projektgruppens egna idéer tog man fram
ett förslag på en policy, en mall för hur testamenten kan skrivas samt uppdaterade
Funktionärshandboken från 2013.
Förslagen skickades ut på remiss i december till dåvarande Fullmäktige, heltidare, Kårstyrelse
och Utskottsordförande som stängde den 19 februari. Innan remissen stängdes skickades
påminnelser ut så att vårens funktionärer också fick en chans att svara. Svaren från remissen
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har gåtts igenom på ett möte med Agnes och Gunnar. Nu kvarstår att skriva ihop en
slutrapport samt ändra om i förslaget för att skickas upp till S12.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
AGNES SÖRLIDEN
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 3 Handlingsplan för ideell nollegeneral
Arbetsgruppen har från början främst fokuserat på två saker. Den ena är nollningsutskottets
struktur och hur arbetsuppgifter kan fördelas mer effektivt inom utskottet. Den andra är
prioritering och delegering av arbetsuppgifter.
Under hösten har fokus mest varit på strukturen. Arbetet baserades på en workshop och
mynnade ut i en remiss. I slutet på hösten har även en lista tagits fram på vad som behöver
arbetas med på våren. Denna lista ser ut som följande:
●
●
●
●
●

Evenemang: kårestivalen, ingslag och kårkamper effektiviseras.
Krishantering under nollningen ska ses över. NG ska inte behöva vara tillgänglig
hela tiden.
Utbildningar: Utbildningar för faddrar/nollningsfunktionärer ska vara
standardiserade sen innan. Fortsätt kolla på detta.
Arbetsledning: Vem ska arbetsleda en ideell nollegeneral?
Överlämning: Hur ska överlämningen ändras?

Detta har vi fördelat mellan oss och arbetar med nu. Värt att tillägga är att många av
punkterna, framförallt rörande nollningsevenemang, är saker som Jakob Nilsson (NG) kom
fram med själv.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
JOOST KRANENBORG
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 4 It-infrastruktur
Under hösten har det tagits fram kravspecifikation på det vi ville ha. Det resulterade i två
alternativ. Det ena var att en extern it-konsult skulle ha hand om allt it på kontoret och
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kåren. Det andra var att DDG (Datordriftsgruppen på lth) skulle hjälpa oss med en server
och att vi ska stå för hårdvaran själv. Detta resulterade i en motion där vi yrkade på
DDG-alternativet, som bifölls varpå hårdvara köptes in.
Nu på våren har det förberetts för installation. Under lp1 har även majoriteten av de nya
datorerna installerats. Installationen har gått bra, däremot har inte DDG varit så förberedda
på flytten som vi trodde. Förhoppningsvis ska detta lösa sig den kommande perioden.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
JOOST KRANENBORG
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 5) Varumärkesplattform
Huvudansvarig för denna punkt är Victor Sandberg från Kårstyrelsen och är därmed
sammankallande för gruppen. Punkten var inte aktiv under första delen av verksamhetsåret
17/18 på grund av att styrelsen inte var fulltalig. Under första delen var enbart Jacob Tyrberg
(näringslivsansvarig) medlem av gruppen.
Till våren ombildades vissa punkter och även VP 5. Den nya gruppen består av Jacob
Tyrberg, Christina Zhou (info) och Gunnar Granlund (aktsam). Gruppen har inte kunnat
sammanträda ännu. Men just nu ska ett möte ske vecka 10 eller 11 där förutsättningar för
resterande del av verksamhetsåret ska diskuteras. Det finns mycket tidigare material som
behöver genomlysas och detta kommer troligtvis bli första steget. Ambitionen för punkten är
hög, men i dagsläget är det för tidigt att säga vad resultatet kommer bli i april.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
VICTOR SANDBERG
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 6)
Caroline Svensson, info 17, drog i denna punkt som del av sin heltidarpost. Därav har
styrelsen haft något mindre insikt i arbetet. Men sammanfattningsvis är mycket av
framtagandet färdigt, det behöver nu gås igenom med nya ögon; dvs nuvarande
informationsansvariga ögon. Caroline och Christina sak därför samarbete med kring det sista
och planerar ha arbetet färdigt att implementera vid läsvecka 4 under LP4.
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I rapporteringens tjänst, dag som ovan
TIM DJÄRF
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 7) Vem gör vad - en
organisationskartläggning
Tim Djärf är sammankallande för Verksamhetsplanspunkt 7) Vem gör vad - en
organisationskartläggning. Under hösten hade gruppen ingen verksamhet, då gruppen endast
bestod enbart av Tim Djärf. Under våren har ett första mötet hållits, och gruppen består nu
av Hanna Järpedal, Jacob Tyrberg, Jakob Nilsson och Tim Djärf.
Som underlag har gruppen sökt efter tidigare organisationskartläggningar, två sådana har
hittats och kommer inkorporeras i arbetet med denna punkt. Dock läggs fokus i denna punkt
på samspel mellan sektionerna och kåren centralt. Vilket inte varit fokus tidigare utredningar.
Gruppen inleder sitt arbete med att genomlysa styrdokument och faktisk verksamhet i
förhållande till varandra på sektionerna och på kåren centralt för att bilda sig en grov
uppfattning om vad som står skrivet att respektive part ska och inte ska göra i förhållande till
vad som faktiskt görs.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
TIM DJÄRF
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 8) Pedellen - Problembild och utredning
Huvudansvarig för denna punkt är My Reimer från Kårstyrelsen och är därmed
sammankallande för alla möten. Med i gruppen är även David Uhler Brand (Pedell). Under
hösten skickades en enkät ut till alla föregående Pedeller och 10 svar inkom. Dessa ska under
våren sammanställas, prioriteras och skrivas in i en rapport till Fullmäktige. Med i rapporten
ska även finnas ett par exempel på lösningar samt en sammanställning av de största
problemen i Pedellens arbetsbelastning.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
MY REIMER
Kårstyrelseledamot 17/18
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VP 9) Revidera SOUPen
Ansvarig för revidering av SOUPen är Patrik Gustafsson, detta görs tillsammans med
utbildningsutskottet som består av Marcus Bäcklund, Tobias Wrammerfors, Hanna Järpedal
och Pontus Landgren.
Under hösten arbetades fram de ändringarna som arbetsgruppen ville göra, mycket baserat
på saker som kom upp i samband med överlämningen.
Nästa steg i arbetet är att skicka ut SOUPen på remiss till alla personer som på något sätt är
berörda av denna. Det vill säga sektioner, fullmäktige, heltidare, styrelsen och våra
studentrepresentanter bland annat.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18

VP 10) Avtal och attestering
Oscar Rundbäck Martinsson ansvarar för punkt 10.
Arbetet på denna punkt har legat på is då många större projekt har tagit över, för tillfället är
det GDPR-arbetet som tar upp all tid för båda som arbetar på denna posten, Oscar R.M
samt Anders N.
Den stora saken som är kvar på denna punkten är att kolla över hur avtalskrivning kommer
fungera inom kåren så att inte för stora kontrakt skrivs utan auktoritet att skriva dem.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
OSCAR RUNDBÄCK MARTINSSON
Kårstyrelseledamot 17/18

VP 11) Funktionärsutbildningar åt alla
Agnes Sörliden ansvarar för Verksamhetsplanspunkt 11) Funktionärsutbildningar åt alla.
Under hösten bestod projektgruppen även av Hanna Järpedal, Andreas Börjesson och Klara
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Olli. Hanna Järpedal har suttit kvar till våren och Tobias Wrammerfors har gått med i
arbetet.
Under hösten kartlade projektgruppen vilka utbildningar som ges, försökte samla in
utvärderingar från dessa samt kontaktuppgifter till de som gått utbildningarna. En enkät
skickades ut där de som deltagit i utbildningarna fick svara på vad man tyckt om
utbildningarna samt om det saknas någon utbildning.
Enkäten har sammanställts av Hanna Järpedal under vintern och i början av vårterminen
hade hon och Agnes möte där man diskuterade resultatet. Arbetet framöver består av att ta
fram riktlinjer för:
●
●
●
●
●
●

vilka utbildningar vi ska ha
vad syftet med dem är
vilka målgruppen är
vem som ansvarar för dem
när i tid de ska ges
hur utvärderingar ska göras

samt skicka denna på remiss till sektionerna, innan en slutgiltig version skickas upp till
styrelsen. Även om projektgruppen jobbar med att ta fram en riktlinje har gjort avvägningen
att denna bör skickas ut till sektionerna på remiss då de berör vad vi ger dem för
förutsättningar i deras arbete.
I rapporteringens tjänst, dag som ovan
AGNES SÖRLIDEN
Kårstyrelseledamot 17/18
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VP 12) Presidiets form och struktur
Huvudansvarig för denna verksamhetspunkt är Carl Kardell, som har till ansvar att
sammankalla VP-gruppens medlemmar till möte.
Punktens mål är att diskutera omformning av Teknologkårens presidium som idag består av
11 heltidsarvoderade.
Under hösten skedde inget arbete med punkten då styrelsen ej var komplett och fokus lades
på andra, tyngre, punkter.
Till våren tillsattes Carl Kardell som ansvarig för denna VP-punkt och har därefter haft ett
möte med gruppens alla medlemmar(Tobias Wrammerfors, Marcus Bäcklund och Björn
Sanders).
Det som togs fram under mötet var främst tre olika förslag på former av det nya presidiet.
Där ett förslag diskuterades mer med vissa strukturella ändringar i form av hierarkisk ordning
och administrativa uppgifter.

I rapporteringens tjänst, dag som ovan
CARL KARDELL
Kårstyrelseledamot 17/18
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Heltidarrapport från presidiet
Avser perioden 2018-02-01 - 2018-02-28

Utbildning
För Utbildningsutskottet har det under februarimånad arrangerats den årliga utbildningen för
utbildningsbevakare (UUU). Denna utbildningen är en genomgång om vad som förväntas av
utbildningsbevakare och på vilka sätt vi på kåren kan stötta dem i deras arbete.
Studeranderepresentantshandboken har nu landat i sitt format och första tryckta versionen
finns just nu och är ute för koll inom utskottet.
Arbetet inom den nationella utbildningspolitiken med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
har nu startat upp ordentligt och arbetet tillsammans med de andra kårerna i Lund löper på
bra och just nu pågår arbetet med att ta ställning till de olika propositionerna som finns ute
just nu.
LTH har nu skickat ut sin Psykosociala enkät, vilket är ett väldigt viktigt verktyg för LTH att
kartlägga den psykosociala hälsan bland studenterna. vilket i sin tur kan ge oss mer underlag
för att få igenom vissa förändringar.
Efter höstens #metoo berättelser har det genomförts en undersökning bland LTHs
studenter kring hur utbrett dess händelser är här samt för att vi skall kunna hitta särskilda
områden som det krävs kraftansträningar för att få under kontroll. Denna enkät ligger just nu
ute via sektionerna som nu marknadsför den via sina kanaler. Från detta material hoppas vi
kunna skriva en rapport där detta kartläggs.
Utredningen gällande utbildningsutskottetsstruktur är också färdigställd och skall diskuteras
på det kommande styrelsemötet.

Education
The Education Committee organized the yearly Education regarding Educational
surveillance. The Education focus on what the works means and what we expect and how
the Union can help with the work.
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The Student Representative Manual has now landed in its format and the first printed
version is available right now for the Committee to go trough.
The work in the national education with the Swedish National Union of students (SFS) has
now started properly and work together with the other Unions in Lund is going well and at
the moment work is being done with the various propositions currently available.
LTH has now sent out its psychosocial survey, which is a very important tool for LTH to
map psychosocial health among students. Which can give more evidence to get through
some changes.
After the autumn's #metoo stories, a survey has been conducted by LTH students about
how widely this is, and for us to find specific areas where we need to focus. This survey is
now being marketing by the guilds. From this material, we hope to write a report where this
is mapped and we got some information to work more with.
The investigation regarding the education committee structure is also completed and will be
discussed at the next Board meeting.

Fritid
För många inom fritidsbenet har det den senaste perioden varit fokus på uppstart och då
även mycket rekrytering. Nu har även arbetet med att knyta an alla nyrekryterade personer till
kåren och de olika utskotten.
För nollningen arbetas det nu dels med omstrukturering för att gå över till ideell nollegeneral
men även med att knyta ihop översterna samt sektionernas nollningsansvariga med både
ÖPK och PHÖB helg.
I början av februari hölls dessutom årets upplaga av Corneliusbalen som valdes att arrangeras
tidigare än tidigare år på grund av att undvika att krocka med Lundakarnevalen. Det blev en
lyckad bal med några små missar, vilket var väntat med tanke på den korta planeringstid som
balgruppen fick.
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Recreation
For the recreation area, the recent period has been the focus on startup and then also a lot of
recruitment. Now it is also the work of associating all newly recruited persons with the
Union and the various committees.
Within the introduction, the Head of Nollning have been finishing the recruitment of
members to the Committee. Now the focus is to get a good group within the Union and also
with the guilds.
In the beginning of February, this year's edition of the Cornelius Ball were held ,we held the
Ball earlier this year than in previous years due to Lundakarnevalen. It was a successful ball
with a few small misses, which was expected given the short planning time that the ballgroup
received.

Näringsliv
Inom näringslivsarbetet har det nyligen genomförts International Week som handlar om att
visa upp de olika internationella karriärsvägarna som är möjliga för ingenjörer.
För Projektledaren av ARKAD som kom igång senare än alla andra har det framförallt
fokuserats på rekrytering där stora delar av Ledningsgruppen är tillsatt samt rekryteringen av
Projektgruppen är påbörjad.

Career
In the field of career work, it has recently been International Week, which is about showing
the various international future that are possible for engineers.
For the Project Manager of ARKAD, which started later than all others, it has mainly
focused on recruitment where large parts of the Management team have been recruited and
the recruitment of the Project Group has begun.
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Övrigt
De senaste veckorna har det arbetats med att implementera den nya IT-strukturen där alla
heltidare och de anställda fått nya datorer och skärmar samt att det kommer installeras nya
datorer i expeditionen till funktionärer.
Eftersom det börjar närma sig valFM med storsteg arbetar vi just nu även med
marknadsföringen av våra poster och även på att svara på alla frågor som kan uppstå innan
en heltidarpost söks. Förhoppningsvis lyckas vi hitta kandidater till alla poster som kommer
kunna göra ett grymt arbete som blir utvecklande för organisationen och alla personer.

Others
In the recent weeks, we been working to implement the new IT structure where all sabbatical
officers and employees have got new computers and displays, and new computers will be
installed in the expedition to the functionaries.
As it approaches valFM with big steps, we are currently working on the marketing of our
posts and also on answering all questions that may arise before a full-time job. Hopefully we
will be able to find candidates for all posts that will be doing a great job that will be
developing for the organization and all the applicants.

I presidiets tjänst, dag som ovan
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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COUNCIL MEETING 2 2018 FINACIALREPORT

Receivables

The Unions finances are in good shape, we
have the means to carry on our regular work
as usual. We have no problems to pay our
short term liabilities and there is no
indications that it will in the near future.

159 876 KR

As seen to the left we have about 1 million in
receivables, were about half of it is ARKAD
bills and the other half is bills from corporate
relations and the Facilities Committee activity.

1 028 765 KR

Liabilities

5 053 274 KR

Our liabilities are split all over the organisation
but some notable's are the Facilities
Committee rental consumables and
facility liabilities.

Direct available financial
means (not including
funds/trust/bond and
inventory)

To be able to give the council better reports i
would like feedback on what you would to see
in the regular rapports that i want to produce
for each council meetings.

FULLMÄKTIGEHANDLING
Avsägelse, -Marcus Norlin
Kårhuset, Lund, 2018-02-27
Marcus Norlin

Avsägelse, Marcus Norlin
Jag måste tyvärr meddela att jag vill avsäga mig min post som suppleant till Fullmäktige.

Hälsningar,
MARCUS NORLIN
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Avsägelse, Chefredaktör Pålsjö Ängsblad
Kårhuset, Lund, 2018-01-05
Ida Samnegård

Avsägelse, Chefredaktör Pålsjö Ängsblad
Jag skulle vilja avsäga mig posten som chefredaktör för Pålsjö Ängsblad av hälsoskäl.

Hälsningar,
IDA SAMNEGÅRD
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående Nollningspolicy
Kårhuset Lund, 2018-02-19
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

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

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

Följande mening las in under det inledande avsnittet om TLTHs nollning:
Det är arrangörernas ansvar att se till att detta är möjligt.

Bifogat finns förslaget av nya policyn som är framarbetad.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående Nollningspolicy
Kårhuset Lund, 2018-02-19
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

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

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Policy för LTHs och TLTHs mottagning
och nollning
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

Policy för LTHs och TLTHs mottagning och
nollning
1.

Formalia

Denna policy är överenskommen gemensamt mellan LTH och Teknologkåren.

1.1.

Sammanfattning

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

1.2.

Syfte

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

1.3.

Omfattning

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

1.4.

Historik

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

FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)
FM2/2018 (Patrik Gustafsson)
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Policy för LTHs och TLTHs mottagning
och nollning
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

LTHs och TLTHs gemensamma policy för
mottagning och nollning
Bakgrund
LTH antar runt 2000 studenter varje hösttermin fördelat på högskolenybörjare, inresande
utbytesstudenter och studenter på LTHs mastersprogram med internationell rekrytering. Till
vårterminen sker antagning av runt 150 st inkommande utbytesstudenter och studenter på
LTHs masterprogram med internationell rekrytering.
Lunds Tekniska Högskola (LTH) anordnar varje höst välkomstaktiviteter för nya studenter
som börjar vid högskolan. Dessa benämns akademisk mottagning.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) anordnar varje höst
välkomstaktiviteter för nya studenter som börjar vid högskolan. Dessa benämns nollning.
Även under våren arrangeras nollning, då speciellt riktat till inkommande internationella
studenter.
Den akademiska mottagningen och nollningen är till för de nyantagna studenterna och
genomförs i gott samarbete mellan LTH och TLTH. Ett gott samarbete präglas av en öppen
dialog, ömsesidig respekt och god förståelse för de olika parternas perspektiv. Aktiviteter
som genomförs i samband med akademisk mottagning och nollning ska samordnas mellan
Studie- och Karriärvägledning, Internationella avdelningen, LTHs
likabehandlingssamordnade och Teknologkåren med dess sektioner.
Syftet med policyn är att fastställa ramarna för LTHs akademiska mottagning och TLTHs
nollning. Utöver detta ska dokumentet verka som en informationskälla gällande Lunds
universitets, LTHs och TLTHs värderingar i samband med akademisk mottagning och
nollning. Policyn ska efterlevas av samtliga arrangörer och de som väljer att närvara under
akademisk mottagning/nollning.
Mottagningen och nollningen ska årligen utvärderas av LTH och TLTH gemensamt. I
samband med detta ska policyn ses över och vid behov uppdateras.
Förslag till ändringar av policyn tas fram av en arbetsgrupp som initieras av biträdande
kanslichef i samråd med Teknologkåren, där representanter från LTH och Teknologkåren är
representerade.
Förslaget beslutas av LTHs presidium och Teknologkårens fullmäktige. Förslaget ska innan
detta vara förankrat med Teknologkårens alla sektioner samt LTHs ledning. Slutligen skrivs
policyn under av LTHs rektor och Teknologkårens ordförande. Om policyn uppdateras skall
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Policy för LTHs och TLTHs mottagning
och nollning
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

arbetet vara färdigt, samt beslut ha tagits av Teknologkårens fullmäktige och LTHs
presidium, innan årsskiftet.

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

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

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

●

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

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

●

Vara delaktig i nollningen och alla dess delmoment ska vara helt frivilligt.
Ingen på LTH ska utföra handlingar som riskerar att den nyantagna känner sig
utnyttjad eller obekväm.
En person som uppträder hotfullt, våldsamt eller på annat vis motverkar
mottagningens och nollningens vision och mål ska inte få vara en del av den
akademiska mottagningen och nollningen.
Aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte störa allmänheten. Efter att en
aktivitet har ägt rum är det viktigt att platsen återställs till sitt ursprungliga skick.
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Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

●
●

Närvarande under nollningsaktiviteter ska respektera
nollegeneralen/phøsen/fösen/staben/øverstar/eventansvarig och deras direktiv.
Ingen på LTH ska utnyttja sin maktposition mot den nyantagna på något sätt.

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

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

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

starta tidigast efter ett programs genomförda upprop, det är inte förrän då en
student är antagen till LTH.
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Policy för LTHs och TLTHs mottagning
och nollning
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Fullmäktige samt LTH

●
●
●
●
●
●
●

●
●

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

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

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

Lund, 2018-03-xx

Viktor Öwall
Rektor LTH

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

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

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(6)

EN IDEELLT STYRD NOLLNING

Lund, 3 mars 2018
Linnea Thörnqvist, FM-ledamot 2018

Diskussion: Struktur av Nollningsutskottet
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1 Bakgrund
I teknologkårens verksamhetsplan för 17/18 finns följande punkt:
3) Handlingsplan för en ideellt styrd nollning
Fullmäktige har tagit beslutet att arvodera Nollegeneralen vår och sommar under 2017 resp.
2018, varpå Nollegeneralen ska övergå till att vara en ideell funktionärspost. Det innebär att
sättet Teknologkåren arbetar med Nollningen från centralt håll behöver förändras för att tillåta
att helt ideell grupp planerar och genomför den. Det i sin tur innebär att det kan behövas
arbetsförändringar i Nollegeneralens arbete men det kan lika väl innebära förändringar i själva
Nollningen.
Projektmål:
• Skapa en handlingsplan för hur Nollningen ska se ut och hanteras under en
ideell ledningsgrupp i praktiken, både i själva övergången men också i
framtiden.
Effektmål:
• Övergången mellan en arvoderad Nollegeneral och en ideell Nollegeneral ska
inte påverka Nollningen på ett negativt sätt.
• Nollningen ska inte tappa det syfte och den höga kvalitet den håller i dagsläget.
Som arbetsgrupp med ansvar för denna verksamhetsplanspunkt har vi under hösten valt att på olika sätt
kartlägga eventuella problem om möjligheter som en ideellt styrd nollning kan medföra, samt hur
Teknologkåren arbetar med nollningen nu. Ett par enkäter har genomförts, riktade mot tidigare/sittande
nollegeneralen och mot tidigare/sittande heltidare, respektive. Dessutom anordnades i slutet av november
2017 en workshop med fokus på nollningsutskottets framtida struktur och funktion, till vilken samtliga
studenter vid LTH var inbjudna. Nu under våren har också detta diskussionsunderlag varit ute på remiss,
bland annat till Fullmäktige. Eftersom svaren var mycket få, känner vi att vi hade behövt få mer input
innan vi går vidare i vårt arbete och skulle därför vilja att Fullmäktige diskuterar frågan.
Tidigare undersökningar vid Kåren har visat på att tidigare nollegeneralen (som enbart varit arvoderade
under sommaren och eventuellt några veckor i samband med överlämningen) periodvis har varit mycket
stressade, samt i hög grad misslyckats med kurser under sitt funktionärsår. Därför anser vi i
projektgruppen att det är nödvändigt att på något sätt omstrukturera/förbättra arbetet i nollningsutskottet
för att kunna säkerställa att effektmålen uppnås utan att vi riskerar att framtida nollegeneraler behöver
prioritera med sin hälsa eller sina studier på ett orimligt vis. Vi har därför formulerat ett antal förslag på
hur Nollningsutskottet skulle kunna struktureras, som vi nu önskar få in åsikter på. Förslagen är än så
länge väldigt ytligt formulerade. Tanken är att utifrån kommentarerna på denna remiss gå vidare med ett
urval av dessa förslag och ta fram mer grundligt genomarbetade strukturer. Dessa kommer sedan troligen
genomgå ytterligare en remissrunda, innan de lyfts upp till Fullmäktige för ett slutgiltigt beslut om hur
utskottet ska organiseras.
Nedan finner du dessa förslag. Vi ser fram emot att få veta vad du tycker om dem!
Vi vill poängtera att förändringen av Nollningsutskottets struktur enbart är en av aspekterna som vi
arbetar med under denna verksamhetsplanspunkt. Att exempelvis omfördela och bortprioritera en del av
de arbetsuppgifter som idag ligger på Nollegeneralen tror vi är nödvändigt för att kunna fullfölja projektoch effektmålen på denna punkt.
Projektgruppen för verksamhetsplanspunkt 3) Handlingsplan för en ideellt styrd nollning
Joost Kranenborg
Kårstyrelseledamot 17/18

Jakob Nilsson
Nollegeneral 2018

Klara Olli
Nollegeneral 2017

Linnea Thörnqvist
Fullmäktigeledamot 2018
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2 Arbetsgruppens förslag
Vi har valt att dela in strukturen i två olika delstrukturer; hur nollningen ska ledas och hur Øverstarna ska
organiseras. Totalt ges två förslag på hur nollningen ska ledas och tre förslag på strukturen av Øverstar,
vilka beskrivs längre ner i dokumentet. Dessa kan kombineras på olika sätt, för att på så sätt skapa de sex
förslag som finns sammanfattade i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Övergripande presentation av förslagen på Nollningsutskottets struktur.

Ledning av Nollningen

Øverstestruktur

Förslag

A.

B.

1.

1A: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor. Vice Nollegeneral leder
Øverstarna. Øverstarnas struktur liknar
den som används i dagsläget.

1B: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor
samt
leder
Øverstarna.
Øverstarnas struktur liknar den som
används i dagsläget.

2.

2A: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor. Vice Nollegeneral leder
Øverstarna. Øverstarnas struktur liknar
den som Phøsen använder.

2B: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor
samt
leder
Øverstarna.
Øverstarnas struktur liknar den som
Phøsen använder.

3.

3A: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor. Vice Nollegeneral leder
Øverstarna. Øverstarnas struktur liknar
den som används i Projektgruppen för
Arkad.

3B: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor
samt
leder
Øverstarna.
Øverstarnas struktur liknar den som
används i Projektgruppen för Arkad.

Schematiska bilder av de olika strukturen finns presenterade i Appendix.
2.1 Ledning av Nollningen
När det kommer till hur Nollningen ska ledas ser vi två alternativ; att Nollegeneralen ansvarar för
sektionsöverskridande/övergripande frågor medan Vice Nollegeneralen ansvarar för ledningen av
Øverstegruppen alternativt att Nollegeneralen ansvar för bägge dessa delar. Dessa två förslag beskrivs
mer utförligt nedan, följt av exempel på frågeställningar som vi i gruppen behöver besvara om vi väljer
att gå vidare med just den strukturen. Ha gärna i åtanke att ledningsstrukturen ska kombineras med en
Øverstestruktur – ett sätt att leda nollningen kan passa bra till en viss Øverstestruktur, men sämre till en
annan.
Förslag A
I förslag A är det Vice Nollegeneralen som leder Øverstegruppen, såväl på pappret som i praktiken. Det
innebär att det är Vice Nollegeneral tillsammans med Øverstegruppen som ansvarar för Kårens centrala
nollning. Nollegeneralen ansvarar enbart för de frågor som rör sektionerna i samma utsträckning som
Kårens centralt såsom ledning av ØPK, diverse utbildningar, kontakten med SVL osv. Problematiskt med
denna struktur anser vi framför allt vara att Nollegeneralen hamnar utanför en tydlig gruppsamhörighet.
Eventuellt behöver Nollegeneralen därför på ett eller annat sätt ändå vara en del av Øverstegruppen.
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Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
• Hur säkerställs att Nollegeneralen inte blir en väldigt isolerad funktionärspost? Ska
Nollegeneralen ha en roll i Øverstegruppen och i sådana fall vilken?
• Vem representerar Øverstegruppen i ØPK; Nollegeneralen eller Vice Nollegeneralen?
• Hur fördelas de ekonomiska ansvaret mellan Nollegeneralen och Vice Nollegeneralen?
Förslag B
I förslag B är det Nollegeneralen som ansvar för såväl ledningen av Øverstegruppen som för alla frågor
av sektionsöverskridande/övergripande karaktär. I detta förslag ser inte vi i arbetsgruppen vilken roll en
Vice Nollegeneral kan fylla eftersom alla andra uppgifter en sådan kan ha likväl kan fördelas inom
Øverstegruppen. Nämnas bör dock att om detta förslag kombineras med förslag 3 (se nedan), så agerar
de Øverstar som är ansvariga för ett område till viss del Vice Nollegeneraler. Problematisk med denna
struktur anser vi framför allt vara att det kan bli svårt att begränsa Nollegeneralens arbetsuppgifter i
tillräckligt hög utsträckning.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
• Vilka av Nollegeneralens nuvarande arbetsuppgifter behöver bortprioriteras eller flyttas över till
andra individer för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning? (Denna fråga behöver besvaras även
inom förslag A, men är där inte lika kritisk.)
2.1 Øverstarnas struktur
Vad gäller Øverstarnas struktur har vi i arbetsgruppen tagit fram tre övergripande förslag. I två av
förslagen (förslag 1 & 2), är Øverstegruppen helt platt. I förslag 3 däremot finns en hierarkisk struktur
inom Øverstegruppen. Nedan finns dessa förslag kortfattat presenterade, följt av exempel på
frågeställningar som vi i gruppen behöver besvara om vi väljer att gå vidare med just den strukturen. Ha
gärna i åtanke att Øverstestrukturen ska kombineras med en ledningsstruktur – ett sätt att organisera
Øverstarna passa bra till en viss ledningsstruktur, men sämre till en annan.
Förslag 1
Förslag 1 är det förslag som till störst del liknar hur Nollningsutskottet arbetar idag. Nollningsutskottet
delas i ett antal ansvarsområden (exempelvis Dagsevent, Kvällsevent, PR/Design, Internationellt, Sponsring,
utbildningar osv.). Till var och ett av dessa ansvarsområden tillsätts ett antal Øverstar. Antalet Øverstar
varierar mellan ansvarområden beroende på behov – inom vissa områden behövs kanske 3-4 Øverstar
medan det i andra kan räcka med en eller ett par. Inom varje ansvarsområde fördelar Øverstar arbetet
själva mellan sig. Problematiskt med denna struktur anser vi framför allt vara att den har prövats innan,
utan att lyckas lösa problematiken med Nollegeneralens arbetsbelastning. För att den ska kunna användas
krävs därför en betydligt mer genomarbetad plan jämfört med hur Nollningsutskottet har arbetat tidigare.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
• Vilka ansvarsområden bör finnas?
• Hur många Øverstar bör finnas för vart och ett av ansvarsområdena?
Förslag 2
Förslag 2 kan jämföras med hur Phøsen brukar arbeta; en mindre grupp individer som i början av året
fördelar ansvarsområden mellan sig men som jobbar relativt tajt under hela perioden. En sådan struktur
skulle antagligen kräva färre Øverstar än förslag 1 & 3, om än fler än vad det brukar vara inom en
Phøsgrupp. För att få denna struktur att fungera smidigt skulle antagligen någon typ av lista på
Øverstegruppens arbetsuppgifter behöva upprättas, som gruppen kan använda som stöd när arbetet ska
fördelas i början av året. Problematiskt med denna struktur anser vi framför allt vara att hitta en balans
där antalet Øverstar är tillräckligt många för att inte arbetsbelastningen på varje enskild individ blir för
hög, men inte så pass många att gruppdynamiken (som vi anser vara extra viktig i detta förslag) tappas.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
• Hur många Øverstar bör gruppen bestå av?
• Vad bör finnas på listan över arbetsuppgifter?
• Räcker det att beslutet kring hur arbetsuppgifterna ska fördelas fattas i Øverstegruppen, eller bör
detta exempelvis stadfästas i Kårstyrelsen?
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Förslag 3
Förslag 3 liknar till stor del hur Projektgruppen för Arkad är strukturerad. Ett mindre antal
ansvarsområden definieras (exempelvis Evenemang, PR/Design och Internationellt). Till var och ett av dessa
ansvarområden väljs en ansvarig Øverste. Tillsammans med Nollegeneralen och/eller Vice Nollegeneral
(beroende på om förslag A eller B väljs) utgör dessa ansvariga Øverstar en typ av ledningsgrupp inom
Nollningsutskottet. Till varje ansvarsområde väljs också ytterligare ett antal Øverstar, som i första hand
arbetsleds av Øversten som ansvar för det området. Antalet Øverstar kan liksom i förslag 1 varieras
beroende på ansvarsområden. Problematiskt med denna struktur anser vi framför allt vara att den hierarki
som skapas kan innebära att sammanhållningen inom gruppen försämras och att posterna längst ner i
hierarkin blir svåra att rekrytera till.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
• Vilka ansvarsområden bör finnas?
• Hur många Øverstar bör finnas för vart och ett av ansvarsområdena?

2 Diskussionsfrågor
Vi skulle önska att Fullmäktige diskuterar följande frågor:
•
•
•

Vilket/vilka av förslagen tror ni kommer fungera bäst? Varför?
Vilket/vilka av förslagen tror ni kommer fungera sämst? Varför?
Hur ser ni på ledningen av Nollningsutskottet; bör detta göras av en Nollegeneral eller en Vice
Nollegeneral?
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3 Appendix
Nedan finner du schematiska bilder över de föreslagna strukturerna.
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