FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion - Nya sittningsbord Gasque
Kårhuset Lund, 2018-04-19
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Motion - Nya sittningsbord Gasque
Bakgrund
De befintliga borden i gasquesalen är de bord som även används till tentamen och
majoriteten av dessa ägs av LU byggnad men underhålls av oss enligt avtal. I dagsläget så går
ungefär hälften inte att nyttja till att duka med iläggsskivor då monteringspunkterna för dessa
har brutits av från borden vid hantering. Detta gör det väldigt svårt att duka för större
sittningar då avståndet mellan gästerna blir för stort när man endast dukar med vanliga
borden samt att det helt enkelt saknas bordsyta.
Då vi endast äger iläggsskivorna och inte äger alla bord, så har vi svårt att utföra nödvändiga
reparationer inom en praktisk tidsram samt att motivera kostnaden för att ersätta den stora
andelen av trasiga bord då detta oftast innebär att byta hela borden och inte bara reparera
delar av dem. LU byggnad har även uttryckt missnöje över att borden nyttjas för sittning då
dessa slits avsevärt mer än de förväntade sig vid inköp och har bett oss se över alternativ för
att minska slitage.
Vi föreslår därför att man ersätter iläggsskivorna med nya bord anpassade efter
uthyrningsverksamheten, 6 platser per bord. Förslaget till ny modell av bord är lättare och
smidigare att hantera då den är gjord av plast och tar även mindre plats då denna är stapelbar.
De antal bord som behövs för att fullständigt duka gasquesalen samt ha några i reserv
kommer rymmas inom samma förvaringsutrymme som iläggsskivorna just nu tillhåller i. Det
kommer även vara lättare att komplettera med nya bord om enskilda bord går sönder.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion - Nya sittningsbord Gasque
Kårhuset Lund, 2018-04-19
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Förslag
att

Fullmäktige avsätter 102 000 kr (92 500 kr + ~10% i oförutsedda kostnader) för
inköp av nya bord.

att

kostnaden skrivs av på 5 år med första avskrivningsår verksamhetsår 18/19

I bordens tjänst, dag som ovan

DAVID UHLER BRAND

CHRISTER ANDERSSON

Pedell 24.0

HUT-ledamot
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion - Renovering av ljusrigg
Kårhuset Lund, 2018-04-19
Christer Andersson, HUT-ledamot

Motion - Renovering av ljusrigg
Bakgrund
I dagsläget är ljusriggen i gasquesalen knappt fungerande och har hjälpligt hållits vid liv av att
sätta större del av vår uthyrningsteknik i denna, vilket kraftigt försvårar uthyrningen av
densamma. Riggen undergick en större renovation senast 06/07 samt en mindre investering i
några billigare lampor 13/14.
Den huvudsakliga anledningen till ljusriggens nuvarande tillstånd är det faktum att de
glödeffekter som tidigare satt i denna var uttjänta. Både i själva glödlampan men också i de
olika motorerna som krävs för att få det rörliga ljuset. Det var tyvärr ej möjligt att införskaffa
reservdelar och vi var därmed tvungna att förflytta mycket av vår uthyrningsteknik till
ljusriggen för att fortsatt kunna hålla en någorlunda standard på discoljus.
I samband med utbytet av ljuskällorna så behövs också ström och styrkabel bytas ut då den
befintliga inte går att använda till tänkt uppsättning av de nya lamporna. Nuvarande
kabeldragning är också väldigt svår att felsöka och underhålla. Ny dragning av kabel avser att
minimera denna problemställning, vilket kommer medföra en kostnadsbesparing av
underhåll i längden.
Även om ljusriggen undergick en mindre uppdatering 13/14 så uppdaterades ingenting
gällande styrningen av själva ljuset. De nuvarande ljusbordet sjunger också på sista versen
och har de senaste 3 åren förlorat sin programmering spontant flera gånger vilket för till
mycket bekymmer och bry vid uthyrningar. Därför avser vi också att uppdatera denna del i
samma vända som resten.
En viktig del av de fester som hålls i gasquesalen är just discoljuset. En investering i detta
skulle öka standarden på uthyrningar avsevärt och så med ge mycket tillbaka till våra
medlemmar vid sektions- eller centralt arrangerade fester. Det skulle också bli attraktivare att
hålla eftersläpp i lokalen för externa hyresgäster vilket medför ökade hyresintäkter.
I gasquesalen finns det även två stycken fronttrossar, en för scenljus och en som den svarta
backdroppen hänger i. Dessa trossarna idag är inte i önskvärt skick eller kvalitet då modellens
viktklassning knappt är godkänd för att bära befintliga backdrop och frontljus. Dessutom så
utgör de ur arbetssäkerhetssynpunkt en risk vid hantering då de inte är satta med
motoriserade punktlyftar, vilket innebär att våra funktionärer måste klättra upp med stege till
fästpunkten när dessa ska sänkas eller höjas. Därför anser vi att dessa bör bytas ut till tross av
modell som har högre viktklassning samt att befintlig upphängning ska ersättas med
motoriserade punktlyftar för att öka säkerhet och smidighet vid hantering.
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Motion - Renovering av ljusrigg
Kårhuset Lund, 2018-04-19
Christer Andersson, HUT-ledamot

Förslag
att

Fullmäktige avsätter 222 tkr (202 tkr + ~10% i oförutsedda kostnader) för inköp av
nytt ljus och ljusstyrning med tillbehör till riggen samt installation

att

Fullmäktige avsätter 216 tkr (196 235 kr + ~10% i oförutsedda kostnader) för inköp
av ny tross och punkt lyftar med tillbehör samt installation

att

kostnaden skrivs av på 5 år med första avskrivningsår verksamhetsår 18/19

I ljusets tjänst, dag som ovan

CHRISTER ANDERSSON

DAVID UHLER BRAND

HUT-ledamot

Pedell 24.0
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STYRELSEHANDLING
Motion angående International
Introduction
Kårhuset Lund, 2018-05-04
Tobias Wrammerfors, SA 17/18

Motion angående International Introduction
Bakgrund
Utöver den stora nollningen på hösten arrangeras det även en mindre nollning för
internationella studenter i januari. Denna har förut arrangerats av en projektgrupp vars
ordförande (Head of International Introduction, förkortat HIntInt) valts av fullmäktige och
legat under nollU.
Inför 2017 verkar dock denna post ha försvunnit spårlöst från alla styrdokument (förutom
budgeten, då det fortfarande finns en budget för vårnollningen) av oklar anledning och
därför utlystes inte posten förrens hösten 2017, och inga kandidater hittades, varpå
Studiesocialt ansvarig själv organiserade vårnollningen vilket fungerade men inte var en
optimal lösning. Rent formellt så finns därför posten inte överhuvudtaget, vilket förmodligen
inte har varit ett medvetet beslut att ta bort den då budgeten finns kvar, utan snarare något
som missats i styrdokumentsrevideringen eller förlorats i IT-kraschen 2016.
Med tanke på att nollegeneralen ska bli ideell och det därför bör undvikas att lägga nya
ansvar på nollegeneralen, så föreslår vi att återinföra posten som Head of International
Introduction under aktivitetsutskottet istället, som en styrelsevald post. Vårnollningen är
jämförbar i storlek med andra projekt under AktU såsom F1 Röj eller Sångarstriden och
därför känns det rimligt att återinföra den som projektgrupp där snarare än som en
förtroendevald post.
English summary: The position of Head of the International Introduction, responsible for
arranging the introduction for international students arriving at the beginning of the spring
semester, has vanished from all governing documents for unclear reasons. I propose
reintroducing it as a project group under the Recreation Committee.

Förslag
Posten borde återinföras under AktU.
Jag yrkar därför på
att

göra följande ändringar i Utskottsdirektiv för Aktivitetsutkottet:


Under 4. Organisation ändra ”AktU består av ordförande tillika
Aktivitetssamordnare, Pedell, de olika undergruppernas ordförande, Pubmästare,
Balmästare, Sångarstridsgeneral, F1 Röj Boss, Proud Tech Direktør, Dansmästare,
Tandemgeneral, Jubileumsgeneral samt erforderligt antal ledamöter.” till ” AktU
består av ordförande tillika Aktivitetssamordnare, Pedell, de olika undergruppernas
ordförande, Pubmästare, Balmästare, Sångarstridsgeneral, F1 Röj Boss, Proud Tech
Direktør, Dansmästare, Tandemgeneral, Head of the International Introduction,
Jubileumsgeneral samt erforderligt antal ledamöter.”
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STYRELSEHANDLING
Motion angående International
Introduction
Kårhuset Lund, 2018-05-04
Tobias Wrammerfors, SA 17/18




Ändra numreringen på Jubileumsgruppen till 4.9 för korrekt efterföljande numrering
Lägga till kapitel 4.8 International Introduction som följer:

4.8 International Introduction
Det åligger projektgruppen för International Introduction att arrangera mottagning/nollning
för internationella studenter som anländer i början av vårterminen.
4.8.1 Head of International Introduction (HIntInt)

HIntInt är projektgruppens ordförande och ansvarar för att arbetsleda projektgruppen,
hantera budgeten samt hålla kontakt med internationella avdelningen.
4.8.2 Introducer

Introducers är ledamoter I projektgruppen, de har i uppgift att bistå HIntInt i dennes arbete
samt arrangera aktiviteter, sprida information och koordinera mentorer i samband med
International Introduction.

I internationaliseringens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Reftecs stadga
Kårhuset Lund, 2018-05-03
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Motion angående Reftecs stadga
Bakgrund
På senaste mötet diskuterade KORK mycket kring hur Reftec faktiskt arbetar och hur vi vill
att arbetet skall fungera i framtiden. Som ett led av det arbetet valde vi att titta igenom
stadgan och föreslår nu en del ändringar.
Alla ändringar är markerade i rött, det som är genomstruket och rött skall tas bort.
Den stora förändring som vi föreslår är att plocka bort arbetsgruppen SMURF. Anledningen
till detta är att i SMURF sitter inte representanter från samtliga medlemskårer och inte heller
är detta en aktiv grupp då ingen träff har genomförts under året. KORK anser därför att
denna arbetsgruppen bör avskaffas, däremot uppmuntras kårerna med representanter i
SMURF att fortsätta budgetera för detta och även uppmuntra för att det samarbetet
fortsätter.
Resterande ändringar gäller förtydliganden samt underlättande för det framtida arbetet.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

godkänna de föreslagna ändringarna och bifalla Reftecs stadga enligt bilaga.

I Reftecs tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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STADGAR
KAPITEL 1
1.1 Syfte

KAPITEL 2

SYFTE
Den ideella föreningen Reftec är en partipolitiskt och religiöst
obunden samarbetsorganisation för sammanslutningar av studenter
som studerar vid tekniska lärosäten. Reftec har till ändamål att
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för utbyte
och god sammanhållning mellan medlemmarna.
MEDLEM

2.1 Medlem

Reftecs medlemmar är organisationer som huvudsakligen
representerar studenter inom tekniska utbildningar på högskolenivå.

2.2 Medlemskap

Medlemskap i Reftec må beviljas av Reftecs styrelse efter skriftlig
framställan från studentsammanslutningens högsta beslutande organ
samt efter beredning i medlemmarnas högsta verkställande organ.
Styrelsens beslut skall vara enhälligt.

2.3 Utträde

Utträde ur Reftec kan endast ske vid övergång till nytt verksamhetsår.
Avsikt att utträda måste anmälas till Reftecs styrelse senast en månad
före verksamhetsårets slut.

2.4 Uteslutning

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot Reftec eller bryter mot
denna stadga utesluts om övriga medlemmar vid två på varandra
följande styrelsesammanträden enhälligt så beslutar. Innestående
medel förverkas, skulder förfaller till omedelbar betalning.

KAPITEL 3
3.1 Funktionärer

FUNKTIONÄRER
Funktionärer i föreningen Reftec är
•
•
•

KAPITEL 4

Styrelsen (Kap 4)
Revisor (Kap 7.3)
Medlemmarnas representanter i Reftecs arbetsgrupper.

STYRELSEN

4.1 Befogenheter

Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ.

4.2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen
KORK.

4.3 Åligganden

Det åligger styrelsen att:
•
•
•

sammanträda vid behov, dock minst en gång per
verksamhetsår
Förvalta “Riktlinjer för arbetsgrupper inom Reftec”
fastställa balans- och resultaträkning för föregående
verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller
täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
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Chalmers Studentkår
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Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår
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018 - 57 25 20
090 - 786 92 92
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ko@chalmersstudentkar.se
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ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ordforande@ntk.umu.se
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4.4 Beslutsförhet

KAPITEL 5
5.1 Arbetsgrupper

Styrelsen är beslutsför om samtliga representanter är närvarande. Vid
förfall av ordinarie styrelseledamot utses personlig suppleant av
ordinarie ledamot. Vid Uteslutning (2.4) anses styrelsen beslutför även
vid förfall av ledamot för berörd medlem.
ARBETSGRUPPER
Reftec består av och dess verksamhet utgörs av följande fristående
arbetsgrupper:
●
●
●
●
●
●

●
●

5.2 Verksamhet
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Kårordförandes rådskonferens, KORK
Vice ordförandes rådkonferens, VORK
Studiesociala utskottens ordförandes rådskonferens, STORK
Studiesocialt- och Alkoholansvarigas rådskonferens, STARK
Arbetsmarknadsgruppen, ARG
Reftecs utbildningsbevaknings- och
internationaliseringskommitté, RUBIK
Samråd under Reftec förvaltning, SMURF
Informationsansvariga och tidningsredaktionsordförandes
rådskonferens, INTORK

Varje arbetsgrupp bestämmer själv verksamhet och mål för
arbetsgruppen. Målen får dock inte strida mot de riktlinjer som
styrelsen har fastställt för Reftecs generella verksamhet.
Reftecs verksamhet beskrivs i “Riktlinjer för arbetsgrupper inom
Reftec”.

KAPITEL 6

PROCEDURREGLER

6.1 Omröstning

Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning skall ske
öppet. Beslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet bland
de röstande. Vid lika röstetal skiljer lotten.

6.2 Adjungering

Utöver röstberättigad må ständigt eller för viss fråga tillfälligt
adjungerad tilldelas närvaro- och yttranderätt. närvara vid möten med
yttrande- och förslagsrätt.

6.3 Bordläggning

Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte.

6.4 Deltagande i beslut

Ingen må delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken
vederbörande är ansvarig eller äger ett ekonomiskt intresse i.

6.5 Kallelse

Styrelsen och arbetsgrupperna sammanträder på kallelse av ledamot
medlem som står som värd för mötet eller av styrelsen utsedd
ledamot. Extra styrelsesammanträde kan sammankallas av revisor eller
minst två ledamöter medlemmar. Kallelse till sammanträde skall
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utsändas till ledamöter minst 14 dagar i förväg.
6.6 Föredragningslista

Föredragningslista skall utsändas till ledamöter senast sju 7 dagar före
mötet. Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslistan kan
endast tas om samtliga närvarande ledamöter är ense därom.

6.7 Protokoll

Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokoll justeras av
mötesordförande jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson.
Minnesanteckningar skall föras vid arbetsgruppssammanträde.
Minnesanteckningar justeras av mötesordförande. Protokoll,
minnesanteckningar och av Reftec utgivna publikationer skall
arkiveras.

KAPITEL 7

EKONOMI

7.1 Verksamhetsår

Reftecs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni.

7.2 Firmateckning

Reftecs firma tecknas av styrelsen i förening, eller av den som
styrelsen utser.

7.3 Revision

Reftecs verksamhet granskas av styrelsen. Reftecs förvaltning och
räkenskaper granskas av en revisor. Revisor för nästkommande
verksamhetsår utses av styrelsen. Styrelsen skall före september
månads utgång överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse
avseende föregående verksamhetsår till revisor. Revisor skall före
oktober månads utgång avge berättelse över företagen revision.
Årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall
utsändas till medlemmarna senast 20 november.
Revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
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Frågan om ansvarsfrihet prövas av respektive medlems högsta
verkställande organ.
Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgeter för minst 4
träffar per person och år i arbetgrupperna KORK, VORK, RUBIK
och ARG.
Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgeter för minst 3
träffar per person och år i arbetgrupperna STORK, STARK och
INTORK.

KAPITEL 8

STADGAN

8.1 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av styrelsen efter godkännande av respektive
medlems högsta verkställande organ.

8.2 Stadgetolkning

Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess
respektive medlems högsta beslutande organ beslutat annorlunda.
Styrelsens tolkningar skall protokollföras och inom sju dagar
rapporterats till respektive medlems högsta beslutande organ. Kan
medlemmarnas högsta beslutande organ inte enas skall ärendet
hänskjutas till skiljeman.

KAPITEL 9

UPPLÖSNING

9.1 Upplösning

För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig
egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra
följande verksamhetsår.
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