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Ingen har anmält intresse av att vara sekreterare, detta beslutas under mötet.
I fortsatt namnordning föreslås fullmäktige att välja Mats Hallström samt Aron
Ingemarsson till justerare.
Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en lista som skickas
runt vid mötets start.
Talmanspresidiet föreslår fri kandidatur under mötet.
Bilagorna till denna punkt anses som känsliga handlingar och kommer inte att
skickas ut tillsammans med dagordningen. Istället skickas det till berörda
parter. Vill ni ta del av dokumenten kontakta talmannen.
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REPORT
Board Report spring FM
Kårhuset Lund, 2018-03-27
Tim Djärf, Chair of the Board

Board Report spring FM
The Board have continued to have their meetings just as reported during FM2. Boards
meeting 11 and 12 have been held. In conclusion these meetings have been primarily about
ratifying of volunteers, starting task forces and preparing motions for the meetings of the
representative council.
The largest workload that has been done is the preparation of the budget for the next year,
both for the Secretary-General as well as the Board. Where the Board had to propose a
change in the schedule so the work could be completed. The President has also prepared the
activity plan for the next year with help from the board.
Lastly, the work with the activity plan continues. In most cases meetings have now been held
and work has in some form been started. The Board would then like to inform that we now
prioritize and will not work with VP 10 - Contracts and authorization of transactions. This is
done to lessen the workload for the members of the board and because this is an activity that
primarily needs support from the Secretary-General. This is relevant as the Board find that
the budget for the next operational year should be prioritized first, and then there is simply
no time.

Styrelserapport vårFM
Styrelsen har fortsatt ha sina möten precis som rapporterat under FM2. Styrelsemöte 11 &
12 har gått av stapeln. Dessa har sammanfattningsvis handlat om att stadfästa funktionärer,
starta arbetsgrupper och förbereda motioner inför era möten
Det i särklass största arbete som gjorts är förberedelsen av budgeten inför nästkommande år,
både för generalsekreterare och Styrelse. Där styrelsen var tvungna att lägga om planeringen
för att budgetarbetet skulle gå ihop. Kårordföranden har även förberet verksamhetsplanen
inför nästkommande verksamhetsår med hjälp av styrelsen.
Slutligen fortsätter arbetet med verksamhetsplanen, i de flesta fall har nu möten arrangerats
och arbetet har i någon form startats upp. Dock vill styrelsen informera om att vi nu
prioriterar bort VP 10 – Avtal och attestering. Detta görs dels för att minska arbetsbördan
för styrelsens ledamöter och för att detta är en verksamhetsplanspunkt som i stor del hänger
på samarbete med generalsekreteraren. Detta är relevant då styrelsen anser att budgetarbetet
bör prioriteras i första hand, och då finns det helt enkelt inte tid.

In service of the Union,

TIM DJÄRF
Chair of the Board 17/18
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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
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•
•
•

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
Obefintligt
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
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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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%
Inte alls, det ska bara vara
en hjälp när man börjar
Det som står i mallen ska ett
testamente beröra
50%

6.

50%

Alla testamenten ska skrivas
om så att den exakt följer
mallen

Förslag på förändringar

Utifrån det som framkommit i enkäten föreslog Projektgruppen att Teknologkåren ska
införa en Riktlinje om Välkomnande av nya Funktionärer och överlämning (se bilaga 2) 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.
På Kårstyrelsemöte nr 12 bifölls riktlinjen med mindre kompletteringar av listan över
testamenten som ska finnas (se bilaga 2 för den framvaskade riktlinjen).
De yrkanden som skickas till Fullmäktige som en proposition rör § 2.3 Kårstyrelsen
ordförande i reglementet och skickas upp med samma formulering som Projektgruppen
föreslog. Det bör dock nämnas att styrelsen diskuterade en stund ifall detta inte borde ligga
på Kårordförande eftersom det kan ses som en operativ arbetsuppgift.

7.

Yrkanden

Kårstyrelsen yrkar på
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

Kårstyrelsen 17/18
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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

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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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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8.2.

Bilaga 2 – 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: S12 17/18
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 ledamöter och suppleanter
• Fullmäktige talman
• Fullmäktige sekreterare
• Kårstyrelsens ordförande
• Kårstyrelsen
• Sakrevisor
• Kårordförande
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.

Generalsekreterare
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor
Studiesocialt ansvarig
Näringslivsansvarige
Projektledare för ARKAD
Pedell
Aktivitetssamordnare
Informationsansvarig
Nollegeneral
Arkivutskottetsordförande
BEST ordförande
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad
IAESTE ordförande
Tackmästeriutskottets ordförande
Medaljkommitténs ordförande
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande
Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet
Projektgruppen för ARKAD
Nollningsutskottet
Balgruppen Corneliusbalen
Balgruppen Nyårsbalen
Dansmästare
F1 röj boss
Proud Tech direktör
Pubmästare
Sångarstridsgeneral
Tandemgeneral (behöver ej uppdateras de år som tandem inte arrangeras)
Jubileumsgeneral
DSG
Rullechef
Inspektor och Proinspektor

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.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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•
•
•

3.4.

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.)

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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STYRELSEHANDLING/FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion - Ändring av Policy för arvodering
Kårhuset Lund, 2018-03-03
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion - Ändring av Policy för arvodering
1.

Sammanfattning

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

I KOGS’s tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON

PATRIK GUSTAFSSON

Generalsekreterare 17/18

Kårordförande 17/18
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: policy för arvodering
Kårhuset Lund, 2018-03-20
Tim Djärf, Styrelseordförande

Motionssvar: policy för arvodering
Bakgrund
Styrelsen var under sin diskussion av denna motion positiva till den förändring som vill
göras.
Dock fann styrelsen att ett återrapporteringskrav och att ett förtydligande var i sin ordning.
Agnes Sörliden yrkande därför som följande:
Att
i slutet av första stycket som ändras lägga till meningen: ”Till första
styrelsemötet på hösten ska avgående Kårordförande och Generalsekreterare rapportera när
de 14 dagarna disponerats och vad man gjort.”
Att
i meningen innan lägga till ”avgående” innan Kårordförande och
Generalsekreterare.
I och med denna ändring jämkade sig motionärerna och motionen blev som den syns i
bilagan. I denna har motionärernas ändring markerats i gult och styrelsens tillägg i grönt.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

rekommendera Fullmäktige att bifalla den framvaskade motionen.

I Fullmäktiges tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Styrelseordförande 17/18
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POLICY
Policy för arvodering
Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

Policy för arvodering
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

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

1.2.

Syfte

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

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

1.4.

Historik

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




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

2.

Arvoderingar

2.1.

Allmänt om ersättningar

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

2.2.

Heltidsarvoderade

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

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

2.3.

Nollegeneral

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

2.4.

Kårhusservice

I samband med uthyrning av Teknologkårens lokaler utförs som regel service till
uppdragsgivaren. För dessa arbetsuppgifter erhåller teknologer timersättning för det nerlagda
arbetet. Ytterligare riktlinjer för timarvodering fastställes av Kårstyrelsen.
En heltidsarvoderad bör endast om det föreligger särskilda skäl kunna erhålla sådan
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timersättning. Kårordförande avgör i varje enskilt fall huruvida särskilda skäl föreligger. Om
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timersättningen till en heltidsarvoderad för en viss månad överstiger fem procent av
heltidsarvodet ska Kårstyrelsen informeras.

2.5.

Tillsättandet av representanter

Då Fullmäktige utser representanter som andra organisationer arvoderar, ska valberedningen
informera Fullmäktige och kandidater om detta.
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