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Agenda Board meeting 15, 17/18
Time:
Location:
§

Thursday 24th of May 2018 at 17.15
Cornelis, Kårhuset
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CDMO
Summons
Choice of meeting secretary
Minutes reviewers
Co-option
Agenda
Time for adjustment of the protocol
Previous protocols
Messages
Notice of additional questions
Reports
A
Sabatical officiers and committees
B
Economy
C
Decision monitoring reports
D
Guild Activity
E
Activity plan
1
Position- and work description as well as
requirements claim
2
A good training
3
Work plan for a volunteer controlled Nollning
4
IT-infrastructure at the Union
5
Implementation of the marketing platform
6
Plan of communication
7
Who does what? – mapping the organization
8
Pedellen – problems and report
9
Revison of the SOUP
10 Contracts and authorization of transactions
11 Volunteer training for everyone
12 The form and structure for the presidium
Evaluation of the Exhibition of the Plan of Operations
F
17/18
12
Principle regarding appointment of sabbatical officers
13
Appointment of sabbatical officer
14
Election of student representatives
15
Ratification of ARKAD project group
16
Ratification of ARKAD coordnators
17
Motion regarding Congress education
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18
19
20
21
22
23
24
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29

Motion regarding buss money for ING-Guild to visit
inauguration of Nollning
Motion regarding supportive membership
ARKAD charity work
Motion regarding Policy for economy
Motion regarding policy for GDPR
Motion regarding safe
Proposal regarding changes of the education
committee structure
Motion regarding long term economical goals
Motion regarding chrisis plan
Additional questions
Decision monitoring
CDMC

Decision

14

Decision
Discussion
Decision
Decision
Decision
Discussion

15
X
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Decision
Decision
Discussion
Decision
Decision
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Sincerely

TIM DJÄRF

Chair of the Board 17/18
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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 22 May 2018
Tim Djärf, Chair of the board

S15 17/18

§3

Selection of meeting secretary

The Chair proposes to choose Agnes Sörliden for meeting
secretary.
§4

Selection of boardmember for verification

The Chair proposes to choose Oscar Rundbäck Martinsson to
verify the meeting protocol.
§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 7th
of june.

§11.A No written report has been received
§11.B No written report has been received
§11.C No written report has been received
§11.D No written report has been received
§11.E.3 This report will be sent out late
§12 The Board have been allowed to appoint a sabbatical officers for
the next fisical year. The board should discuss how such a thing
would work.
§13 No candidates have been reported as of now
§20 Christian Håkansson, Project Manager, ARKAD have requested that
the board discuss charity events within the committee.

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18
Proposed decisions and comments
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KÅRSTYRELSEHANDLING
Utvärdering av Vernissage om VP 17/18
Kårhuset Lund, 2018-05-21
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot

Utvärdering av Vernissage om VP 17/18
Evaluation of the Exhibition of the Plan of Operations 17/18
Den 9 maj anordnade jag tillsammans med Kårstyrelsen och arbetsgrupperna för Verksamhetsplanen en vernissage om arbetet med årets Verksamhetsplan. Utöver det gavs även VP
18/19 utrymme att visas upp. Det var 29 anmälda till evenemanget varav 13 från Fullmäktige
och i slutändan var det nog ungefär så många från Fullmäktige som dök upp. Fler från
Fullmäktige anslöt sig till det protokollförda mötet sedan.
Det bjöds på åtta olika sorters snittar och bubbel. Det tillsammans med lite förbrukningsmaterial höll sig inom budget men jag vet inte exakt utfall än.
Efter evenemanget skickades en utvärdering ut som 14 stycken svarade på. Evenemanget fick
mycket bra feedback och alla som svarade sa att man tycker att kåren bör gör liknande
evenemang igen. Positiva saker som lyftes fram var att:
• det var kul att kunna prata om SOUP:en och studiepolitik,
• det var en lättsammare, informell, tillställning som inbjöd till mingel och ett bra forum
för medlemmar att kunna ställa frågor,
• den interaktiva tavlan man själv kunde skriva kommentarer och ge förslag var bra,
• bra sätt att få en överblick kring vad kåren jobbar med och vilka VP-punkter som
finns och
• det var jättegoda snittar och bubbel.
Det som hade kunnat göras bättre ifall något likande görs igen är att:
• hålla på längre tid (ca 30 minuter till 1 timme längre),
• alla stationerna borde vara mer förberedda, synliggöra sitt material mer och t ex ha
förberedda diskussionsämnen,
• förklara syftet med evenemanget tydligare t ex att man kan ställa frågor men att
remisser är den primära kommunikationsvägen för att påverka beslut och
• va i Cornelis eller i Gasquesalen där det finns mer plats och lättare att ställa iordning
innan och efter.
Till sist kom det in kommentarer på saker jag tror är svårt att styra över men som man bör ha
i åtanke:
• fler borde komma,
• det borde inte krocka med phadderutbildningen och
• det borde inte vara i anslutning till ett så långt FM-möte.
Jag rekommenderar starkt att Teknologkåren fortsätter med denna typ av evenemang och
personligen vill jag göra ett medskick om att göra mer kontinuerlig uppföljning med alla
involverade så att alla delar samma vision med evenemanget och ha någon som välkomnar alla
vid ingång samt ger dem en introduktion av vad de kan göra.
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KÅRSTYRELSEHANDLING
Utvärdering av Vernissage om VP 17/18
Kårhuset Lund, 2018-05-21
Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot

English
On May 9, I, together with the Board and the working groups for the Plan of Operations,
organized an exhibition on the work on this year's Plan of Operations. In addition to that, VP
18/19 was also displayed. There were 29 registered for the event, of which 13 from the Council
and in the end, there were probably so many from the Council that attended. More from the
Council joined the protocol meeting after.
There were eight different types of cuts and bubbles. That along with some disposable plates
and napkins remained within budget but I do not know exactly the outcome yet.
After the event, an evaluation was sent out of which 14 responded. The event received very
good feedback and everyone who replied said that the Union should make similar events again.
Positive things mentioned were that:
• it was fun to be able to talk about the SOUP and study policy,
• it was a informal event that invited everyone to mingle and was a good forum for
members to ask questions,
• the interactive board where you could write comments and suggestions were good,
• it was a good way to get an overview of what the Union is working with and the
parts of which the VP consists and
• there were very good cuts and bubbles.
What could be done better if something similar is done again is to:
• have the event last longer (about 30 minutes to 1 hour longer),
• all stations should be more prepared, visualize their materials more and, for example,
have prepared topics,
• explain the purpose of the event more clearly, for example, to ask questions but that
remittance are the primary means of communication to influence decisions and
• be in Cornelis or in Gasque where there is more space and easier to prepare before
and after.
Finally, comments on things I think are difficult to control but should be kept in mind are:
• that more should attend,
• it should not be at the same time as one of our volunteer educations and
• it should not be in connection with such a long FM meeting.
I strongly recommend that the Union continue with this kind of event. For next time I
personally think the one organizing the event should make more continuous follow-up with
all involved so that everyone shares the same vision with the event and have someone who
welcomes everyone at the entrance and gives them an introduction of what they can do.

I Uppföljningens tjänst, dag som ovan
AGNES SÖRLIDEN

Kårstyrelseledamot, 17/18
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STYRELSEHANDLING
Val av studeranderepresentanter
Kårhuset Lund, 2018-05-15
Pontus Landgren, Utbildningsansvarig för interna frågor

Val av
studeranderepresentanter
Election of student representatives
Bakgrund
Med anledning av avvikande mandatperiod för studieråd så önskar följande personer väljas
på fyllnadsval för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31.
The board has the opportunity to make the election of student representatives.

Förslag
Jag yrkar på
att
välja Leo Einarsson och Philip Olhager till ordinarie studentrepresentant i
Programledning F+Pi för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31 och samtidigt entlediga nuvarande
representanter i organet.
att
välja Rebecca Ahrling och Johanna Engman till suppleant i Programledning F+Pi
för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31 och samtidigt entlediga nuvarande representanter i
organet.
att
välja Daniel Nesic till ordinarie studentrepresentant i Programledning N för
perioden 2018-07-01 – 2018-12-31 och samtidigt entlediga nuvarande representant i organet.
att
välja Maja Svensson till suppleant i Programledning N för perioden 2018-07-01 –
2018-12-31 och samtidigt entlediga nuvarande representant i organet.

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN

Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av Projektgruppen
ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-05-17
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD

Stadfästande av val av funktionärer för
Projektgruppen ARKAD
Ratification of election
Bakgrund
Nytt år och en ny Projektgrupp behövs för att kunna genomföra ARKAD. Detta år har
Ledningsgruppen tillsatts först och således varit delaktiga i beslutet att välja funktionärer till
Projektgruppen. På detta sett har Ledningsgruppen kunnat göra en egen bedömning hur
personer kommer fungera på sökt post samt i respektive subgrupp, samtidigt som
Projektledaren kunnat fokusera dels på hur vida någon passar på sökt post men också se till
att gruppen som helhet fungerar och kompletterar varandra, för att sedan med
Ledningsgruppens åsikter kunna välja ut de bäst lämpade.

Förslag
Jag yrkar på
att

stadfästa valet av följande personer till Projektgruppsmedlemmar i ARKAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karin Odin
Simon Holmqvist
Louise Pettersson
Nicholas Munke Cilano
Axel Adelgren
Elin Branzell
Maria Sander
Hanna Liang
Martina Prpic Vucneov
Cecilia Nordenö

för återstoden av innevarande kalenderår

I NSAs tjänst, (Nordens Största Arbetsmarknadsmässa) ARKAD

CHRISTIAN HÅKANSSON
Projektledare ARKAD 2018
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av Projektgruppen
ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-05-17
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD

Stadfästande av val av funktionärer som
koordinatorer inom ARKAD
Ratification of election
Bakgrund
Nytt år och nya Koordinatorer behövs för att kunna genomföra ARKAD. Efter mycket
planerande och två intensiva veckor av PR och intervjuer efter omtentaperioden lyckades
ARKAD få in 68 ansökningar att bli koordinator. Efter att alla blivit intervjuade så hölls ett
valmöte där respektive medlem i projektgruppen ansvarade för att ha läst på
intervjuunderlaget och valt ut de personer som dem ansåg var bäst lämpade till posterna som
de ansvarade för. Om flera ur PG hade valt ut samma person så fick dessa sinsemellan
diskutera och motivera varför personen i fråga var mer lämpad för en post än en annan och
komma fram till en lösning. Då det var väldigt många sökande detta året så gick detta relativt
smärtfritt.

Förslag
Jag yrkar på
att

stadfästa valet av följande personer till Koordinatorer inom ARKAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lennart Falkman
Linnéa Rosenbecker
Johanna Engman
Albert Larsson
Matilda Holmberg
Ebba Johnsson
Arvid Myhlbäck
Malin Lindström
Victoria Vernet
Filip Farbäck
Charlotte Parnefjord Gustafsson
Sofia Rokkones
Otto Reerslev
Emma Asklund
Viktor Cleasson
Anton Göransson
John Helbrink
Gustav Lilja
Fredrik Siemund
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av Projektgruppen
ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-05-17
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Johansson
Saam Mirghorbani
Emma Åkerman
Gustav Nacke
Martin Andersson-Plyming
Elin Olofsson
Emma Bergman
Kristin Bobeck
Kristin Tiberg
Alica Jansson
Viktor Stenvall
Albin Robertsson
Patric Wargeus
Linnea Hellholm
Martin Olsson
Emma Månsson
Milda Grikainyte
Jackie Berg
Victoria Winberg
Daniel Tovesson
Ebba Rickard
Greta Andersson

för återstoden av innevarande kalenderår

I NSAs tjänst, (Nordens Största Arbetsmarknadsmässa) ARKAD

CHRISTIAN HÅKANSSON
Projektledare ARKAD 2018
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STYRELSEHANDLING
Motion angående kongressutbildning HT
2018
Kårhuset Lund, 2018-04-29

Motion angående kongressutbildning HT
2018.
Bakgrund
Unga Forskare är Sveriges största ungdomsförbund för föreningar med koppling till
naturvetenskap, teknik och matematik. Bl.a. medlemsföreningarna finns
ingenjörssektioner, högskoleföreningar, gymnasieföreningar från hela Sverige.
Ett antal av dessa föreningar är baserade på LTH i Lund, däribland m-,k-,w- och fsektionen, Lund sustainable engineers etc.
Varje år arrangerar Unga Forskare den s.k. kongressen. Kongressen riktar sig till Unga
Forskares medlemsföreningar och har som syfte att erbjuda utbildning inom frågor
väsentliga för föreningarna.
Tidigare har vi i Unga Forskare själva arrangerat kongressen. Efter diskussion kom idén
upp att arrangera kongressen i samarbete med TLTH.

Förslag
Vårt förslag är att vi tillsammans arrangerar ett evenemang under en dag dit alla TLTH
och Unga Forskares medlemmar är välkomna. Under dagen bjuder vi tillsammans in
talare och utbildare som pratar under ett visst tema.
Vi föreslår att Unga Forskare och TLTH delar på kostnaden för utbildare och mat & fika
under dagen. Här tänker vi att ni och vi kan gå in med 25 000 kr var, dvs. en sammanlagd
budget på 50 000 kr. Utöver detta vill vi att TLTH står för lokaler under dagen.
Preliminärt datum för dagen föreslås vara lördagen den 10:e november.
Unga Forskare föreslås boka utbildare och lägga upp utbildningen under dagen. TLTH
ordnar lokaler, mat (lunch) & fika samt gör reklam bland sina medlemmar.
Temat för dagen bör vara inkludering, mångfald och likabehandling.

MATS HALLSTRÖM

Vice förbundsordförande Unga Forskare

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Busspengar till
ING-sektione till Invigning av nollning
Kårhuset Lund, 2018-05-18
Jakob Nilsson, Nollegeneral

Motion angående busspengar till
ING-sektione till Invigning av nollning
1.

Bakgrund

I år så kommer Teknologkåren anordna en invigning under första läsveckan, lp1. Det
kommer bli ett tillfälle för alla sektioner och kåren att visa upp sig själva men framförallt så
visar vi upp en enad bild av alla teknologkårenssektioner. Nollu vill gärna därför att
ING-sektionen kan medverkar då. Något som de gärna gör. Dock så har de bett om
ekonomisk hjälp för att ta sig hit till lund med hjälp av buss.
2.
Förslag
Att det görs ett budgetavsteg för att att ge ING-sektionen ekonomiska medel för att ta sig hit
till Lund under invigning
Jag yrkar därför på
att
kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 7 000 kr under NOL01,5810 på
verksamhetsåret 18/19."

I Organets tjänst, dag som ovan

JAKOB NILSSON
Nollegeneral 18
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Agnes Sörliden, Ledmot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Bakgrund
I dagsläget står följande i Teknologkårens stadgar:
§ 2.4

Stödmedlem
Alla har rätt att ansöka till stödmedlem. Ansökan om att bli stödmedlem ska
göras skriftligen till Kårstyrelsen.

§ 2.5

Skyldigheter
Samtliga medlemmar är skyldiga att ta hänsyn till Teknologkårens
styrdokument. Ordinarie medlem ska också ta hänsyn till sin Sektions stadgar
och reglemente.
Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.

§ 2.6

Rättigheter
Samtliga medlemmar som uppfyller sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att
att

kandidera till Teknologkårens funktionärsposter
närvara vid Fullmäktiges sammanträden
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val
Utöver detta specificeras det inte något vad Kårstyrelsen ska göra med dessa ansökningar.
Det finns inga rutiner för hur stödmedlemmar ska stå med i medlemsregistret samt att när
man senast tog beslut om medlemsavgifter beslutade man aldrig om vad ett stödmedlemskap
kostar och för hur lång tid det gäller.
Detta har lett till att inkomna förfrågningar om stödmedlemskap inte har hanterats. I början
av detta verksamhetsår tillsattes en arbetsgrupp för att utreda frågan om hur Teknologkåren
bör hantera stödmedlemmar.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Agnes Sörliden, Ledmot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Enkät
För att ta reda på hur Teknologkåren bör utforma sitt stödmedlemskap skickades det ut en
enkät till Fullmäktige, Kårstyrelsen och Heltidarna, där följande frågor ställdes:







Tycker du att vi ska ha stödmedlemskap?
Varför/Varför inte? Vad är syftet med stödmedlemskapet?
Vem får vara stödmedlem?
Vilka rättigheter/skyldigheter ska stödmedlemmar ha?
Över vilken period skulle ett medlemskap sträcka sig?
Vad anser du att kostnaden för ett stödmedlemskap ska vara?

Vi fick in 20 svar vilket vi inte är helt nöjda med. Men av de svar vi fick in ville en majoritet
att vi ska ha stödmedlemskap, se figur 1.

Figur 1 Resultat från frågan ska vi ha stödmedlemskap

Varför/varför inte Teknologkåren ska ha stödmedlemskap kan delas in i 6 kategorier, varav
en är att vi inte ska ha stödmedlemskap, se figur 2.
Allmänt stödja verksamheten innefattar de svar som inte specificerade på vilket sätt man
skulle stödja kåren. Svar som t ex nämnde att syftet både borde vara en gemenskap för
alumner och donera pengar har markerats i båda kategorierna.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Agnes Sörliden, Ledmot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Figur 2 Fördelningen av varför/varför inte Teknologkåren ska ha stödmedlemskap.

I enkäten föreslås följande grupper att få söka medlemskap:




alla,
studerande vid LU eller
de med särskild koppling till LTH/TLTH, vilket uttryckts på lite olika sätt bland
svaren (alumner, intresserade, de som vill bidra på sådant sätt att medlemskap krävs)

Att sätta siffror på denna delen av enkäten är svårt. Då det inte går att urskilja om de som
skrivit ”alla intresserade” menar alla människor eller de som har en viss koppling till
Teknologkåren. T ex skulle man kunna göra tolkningen att man menar att alla får bli
stödmedlem där de som är intresserade av detta kommer skicka in ansökan om
stödmedlemskap eller att alla med ett intresse/koppling till Teknologkåren får ansöka om
stödmedlemskap.
Av de som svarat att kåren ska ha stödmedlemskap, förhåller sig deras åsikter om
skyldigheter och rättigheter, enligt figur 3. Där de kan kategoriseras i sju grupper. Vad som
inte kunnat utläsas från svaren, förutom i tre, är ifall de som svarat har haft koll på att bara
ordinarie medlem får kandidera till och rösta i FM-valet i dagsläget och när man svarat
”samma som ordinarie” menat att man också tycker att eventuella stödmedlemmar ska få
dessa rättigheter.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Agnes Sörliden, Ledmot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Figur 3 Skyldigheter och rättigheter för stödmedlemmar.

I stort sett alla, förutom 8, föreslog att stödmedlemskapet ska vara under 1 år, se figur 4.

Figur 4 Hur länge ska ett stödmedlemskap gälla?

Många tyckte att medlemsavgiften skulle motsvara vad ordinarie medlem betalar men att det
är frivilligt att betala mer om man vill.

Diskussion med Fullmäktige
Då arbetsgruppen inte upplevde att enkäten gav tillräckligt med vägledning samt på grund av
låg svarsfrekvens, speciellt från Fullmäktige, skickades ett diskussionsunderlag upp till FM10
i höstas.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Agnes Sörliden, Ledmot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Underlag och frågor

Enkäten och dess svar presenterades för Fullmäktige samt att arbetsgruppen formulerat fyra
olika alternativ till hur problemet kan lösas.
1. Ta bort stödmedlemskapet
Stödmedlemskapet stryks ur stadgan, ingen förändring av verksamheten sker.
2. Göra om det till en Donatorsklubb
Man stödjer kåren ekonomisk med en avgift varje år och får gå på särskilda
evenemang.
3. Stödmedlemskap med alla skyldigheter och begränsade rättigheter som
ordinarie medlem har
Man måste följa styrdokumenten och betala avgiften men kan inte närvara vid de
evenemangen med alkoholtillstånd för ordinarie medlem samt att man inte kan
inneha alla funktionärsposter eller rösta i Fullmäktigevalet.
4. Stödmedlemskap med alla skyldigheter och rättigheter som ordinarie
medlem har
Det blir ingen skillnad på medlemskapen och kåren skulle behöva söka allmänna
tillstånd för alla sina evenemang med alkoholförsäljning. Detta förslag innebär störst
förändringar för kårens verksamhet och ekonomi.
De frågor som Fullmäktige ombads att besvara var:






Vilken av förslagen på stödmedlemskap bör Teknologkåren ha?
Ser du något format av stödmedlemskap som inte nämns här?
Om ni vill se alt. 2 vad bör minsta avgiften vara?
Om ni vill se alt. 3 eller 4 vad bör avgiften vara och hur lång tid ska medlemskapet
gälla?
Om ni vill se alt. 3 vilka funktionärsposter ska stödmedlem inte kunna söka?

För utförligare underlag hänvisas läsaren till handlingarna från FM10.
Utfall från diskussionen

De förslag som Fullmäktige tyckte var bäst vid diskussionens början var alt 2 och 3.
I utformningen av förslag på förändring ska arbetsgruppen utgå ifrån vad kåren vill ha för
stödmedlemskap, inte vilka som är intresserade av att bli stödmedlemmar.
Det lyftes att Alumniföreningen gärna vill ha ett närmare samarbete med kåren.
Arbetsgruppen ombads att diskutera med Alumniföreningen om hur de olika medlemskapen
ska förhålla sig till varandra; vad är skillnaden mellan att vara stödmedlem eller passiv
medlem i kåren och att vara medlem i Alumniföreningen?
Fullmäktige tyckte att man borde se över vilka som kan bli donatorer för att säkerställa så att
man inte bara ska kunna köpa sig en plats i kåren.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Agnes Sörliden, Ledmot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Många i Fullmäktige upplevde att det var svårt att uttala sig om avgifter då man inte vet vad
de skulle täcka för rättigheter/evenemang/osv och vad dessa är värda. Det man skickade
med arbetsgruppen var att för att donera kan minimisumman sättas ganska högt.
Fullmäktige tyckte att om man ska kunna engagera sig som stödmedlem ska man inte kunna
inneha en ansvarspost, sitta i Fullmäktige eller vara heltidare. Man ska kunna vara medlem i
ett utskott. Att man tagit examen ska inte innebära att man utesluts från denna gemenskap.
Mot slutet av diskussionen föreslog Hanna Järpedal att:





man behåller passiv medlem och tar bort stödmedlem
styr upp vilka poster som passiv medlem kan söka
utökar samarbetet med Alumniföreningen
donatorsklubben innebär att man får sitt namn på en lista eller ett plakat och att man
donerar till riktade projekt.

Diskussion med Alumniföreningen
I början av våren träffade arbetsgruppen Alumniföreningens ordförande tillsammans med
Anders Nilsson, Generalsekreterare.
Under mötet diskuterades följande frågor:





hur ska vi administrera medlemskapet
hur vi ska formulera oss i våra styrdokument
vad detta innebär för Alumniföreningen och hur vi kan samarbeta kring frågan
hur kåren och Alumniföreningen ska förhålla sig till varandra i framtiden

Remiss
I slutet av våren skickades arbetsgruppens förslag ut på remiss till Fullmäktige, sektionsstyrelserna, Kårstyrelsen, Heltidarna och Utskottsordföranden. Det kom in tre stycken svar.
De som svarade ansåg inte att förslaget inte kommer förändra deras verksamhet, antingen
för att de inte bedriver någon eller för att de riktar sig mot ordinarie medlemmar. Man ställer
sig positiv till förslaget men tycker att man ska fortsätta arbetet med donationsverksamheten.
Arbetsgruppen har inte gjort några förändringar i förslaget efter remissen.

Förslag
Arbetsgruppen föreslår att Teknologkåren tar bort sitt stödmedlemskap med motiveringen:




att det oftast är passiva medlemmar som vill bli stödmedlemmar för att fortsätta ta
del av kårens verksamhet,
att det konkurrerar med Alumniföreningens medlemskap och
att kåren inte är i behov av det ekonomiska stöd som ett stödmedlemskap skulle ge.
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Motion angående förändring av stadgan
kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Agnes Sörliden, Ledmot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Stödmedlemskap omnämns på tre olika ställen i stadgan, under § 2.1 om vilka olika
medlemskap vi har, § 2.4 som helt och hållet behandlar stödmedlemskap, § 2.5 om att
stödmedlem måste betala medlemsavgift. De tre första yrkandena nedan syftar till att ta bort
dessa formuleringar.
Genom att ta bort stödmedlemskapet behöver passiva medlemmars rättigheter förtydligas,
främst vilka funktionärsposter de får inneha. I vårt fjärde yrkande föreslår vi därför att lyfta
ut att samtliga medlemmar kan kandidera till poster för att skriva detta under ordinarie
respektive passiv medlem (där meningen om passiv medlem är helt ny).
Samarbetet med Alumniföreningen är inte något som våra yrkanden berör, då det inte ligger
på Fullmäktige att ta beslut om dessa. Dock som helhet till detta förslag om förändringar
ingår det att kåren utformar ett avtal med Alumniföreningen som förtydligar:




hur organisationerna ser på de olika formerna av medlemskap som finns,
hur organisationerna samarbetar kring informationsspridning
hur organisationerna samarbetar kring gemensamma ansvarsområden och aktiviteter
(t ex kollegieverksamhet och näringslivskontakt)

Yrkanden
Vi yrkar därför på
(1) att

ändra i stadgan § 2.1 Medlemskap från
” Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, stödmedlem och passiv medlem.”
till
” Det finns tre former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, och passiv medlem.”

(2) att

ta bort § 2.4 Stödmedlem och justera efterföljande numrering.

(3) att

ändra i stadgan § 2.5 Skyldigheter från
” Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.”
till
” Ordinarie medlem är skyldig att betala Teknologkåren den medlemsavgift
Fullmäktige har fastställt.”

(4) att

ändra i stadgan § 2.6 Rättigheter från
”Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
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att
att
att
att

närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val”
till
”Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att

närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val
Passiv medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att kandidera till Teknologkårens funktionärsposter som väljs
av Kårstyrelsen undantaget studentrepresentantsuppdrag,
samt
att inneha funktionärsposter som väljs av Fullmäktige om
man blev vald till dessa som ordinarie medlem.”

I Organets tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Ledamot i Kårstyrelsen, 17/18
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STYRELSEHANDLING/FULLMÄKTIGEHANDLIGN
Motion – Långsiktiga ekonomiska mål
Kårhuset Lund, 2018-05-18
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion – Policy ekonomi
1.
Sammanfattning
Teknologkåren har idag 3 stycken olika Policy för ekonomi och avtal, Policy för
Teknologkårens Placeringar och Policy för Teknologkårens fonder. Dessa tre policyer skapar
idagsläget lätt förvirring/missar då ex. Policyn för fonder berättar vilken fond man kan lyfta
pengar ur medans policyn för ekonomi och avtal säger att vissa inköp ska göras på
avskrivningar och inte tas ur fonder.
Budgetgruppen 18/19 föreslår att dessa slås ihop till en entydlig policy för ekonomi för
samla och tydligöra allt i ett dokumet. Vi har även lagt till delar om fondavsättningsstrategi,
budgetavsteg samt uppdaterat och förtydligat fonderna samt rapportering av avsteg från ram/konkretiserad budget.
När det kommer till avtal är det tänkt att det bör behandlas i en separat policy/riktlinje då
det inte alltid är direktkopplat till ekonomi. Detta behandlas iprincip inte i befintliga policyer
och vi har därför inte i dagsläget hunnit skapa ett förslag för policy/riktlinje för avtal.
Försladet för nya policyn finns i bilaga A samt de gamla policyerna finns i bilaga B-D
(Budgetgruppen 18/19 bestod av Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria Gunnarsson, Maria
Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)

Förslag
att

Fullmäktige antar den nya policyn ”Policy ekonomi” enligt bilaga

att
Fullmäktige tarbort policyerna ”Policy ekonomi och avtal”, ” Policy för
Teknologkårens Placeringar”, ” Policy för Teknologkårens fonder”.

I Budgetgruppens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 18/19
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POLICY
Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

Policy för ekonomi
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver Teknologkårens syn på finansiering samt mer detaljerat delegering
angående ekonomi, fonder och placeringar på Teknologkåren.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att ge vägledning till Kårstyrelsen och Presidiet i frågor rörande
ekonomi och avtal.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Denna policy är en hopslagning av tre tidigare policyer; Policy för ekonomi och avtal, Policy
för Teknologkårens Placeringar och Policy för Teknologkårens fonder. Policyn för ekonomi
och avtal delades även upp i en Policy för Avtal. Nedan följer historiken för denna policy
samt historiken för de övriga tre tills de upplöstes.
Utkast färdigställt av: Budgetgruppen 18/19 (Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria
Gunnarsson, Maria Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM6/2018
Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -

2.

Teknologkårens finansiering

Då medlemsavgift betalas av varje medlem ska dessa intäkter användas till sådan verksamhet
som varje medlem kan ta del av. Teknologkåren anser därför att endast beslutsfunktioner
och studentfacklig verksamhet får finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter.
Teknologkåren anser att annan verksamhet, inom Teknologkåren eller organisationer som
Teknologkåren är ansluten till, så långt det är möjligt ska vara självfinansierad.
Studentservice och verksamhet som inte varje medlem har direkt eller indirekt möjlighet att
ta del av ska inte finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter. Kostnader för
stödfunktioner, det vill säga funktioner som enbart utgör stöd till andra verksamheter, ska
finansieras av respektive verksamhet. Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
All verksamhet ska bedrivas i former som begränsar Teknologkårens ekonomiska
risktagande.
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3.

Ekonomiska styrmedel och dess rutiner

Fullmäktige beslutar varje vår om rambudget som ett styrmedel för resultaten i varje
resultatenhet. Likadant beslutar Kårstyrelsen om en konkretiserad budget för att styra
enskilda budgetposters storlek inom resultatenheterna. En budget är att betrakta som en
prognos för det kommande årets resultat och för att möjliggöra smidiga anpassningar efter
verkligt utfall så krävs ett visst handlingsutrymme utanför rambudget respektive den
konkretiserade budgeten.

3.1.

Rambudget

Ekonomiska objekt
Rambudget i sin heltet
Resultatenhet

Ekonomisk förändring
Beräknas differera negativt
med mer än 50% eller max
100 000 kr.
Beräknas differera negativt
med mer än 50% eller max
150 000 kr

Vad ska göras?
Kårstyrelsen ska anmäla till
det till fullmäktige.
Kårstyrelsen ska anmäla till
det till fullmäktige

Beräknad negativ differenser mindre än 50 000kr på Rambudget i sin helhet eller
resultatenhet behöver inte anmälas till fullmäktige.

3.2.

Konkretiserad budget

Ekonomiska objekt

Ekonomisk förändring

Vad ska göras?

Budgetposter inom
resultatenheter

Beräknas differera negativt
med mer än 50% eller max
10 000 kr

Ska tas upp med
Generalsekreteraren.
Generalsekreteraren ska
rapportera detta till
Kårstyrelsen månadsvis

Eventuella osäkerheter angående disponeringen av den konkretiserade budgeten ska lyftas
med Generalsekreteraren.

3.3.

Budgetavsteg

Om en budgetpost inom en resultatenhet, hela resultatenheten eller rambudgeten i sin helhet
avsiktligt beräknas avvika negativt kan ett budgetavsteg göras.
Ekonomiska objekt

Ekonomisk förändring

Vem ska ta budgetavsteget?

Rambudget i sin heltet

Budgetavsteg som större än
50% av budgeterat resultat
eller större än 150 000 kr
Budgetavsteg som mindre än
50% av budgeterat resultat och
är max 150 000 kr
Budgetavsteg som större än
50% av budgeterat resultat
eller större än 100 000 kr
Budgetavsteg som är mindre
än 50% av budgeterat resultat
eller max 100 000 kr

Fullmäktige

Rambudget i sin heltet
Resultatenhet
Resultatenhet
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Budgetposter inom
resultatenheter
Budgetposter inom
resultatenheter

Budgetavsteg som är större än
50% av budgetposten eller
större än 10 000 kr
Budgetavsteg som är mindre
än 50% av budgetposten och
max 10 000 kr

Kårstyrelsen
Generalsekreteraren i samråd
med Kårordföranden

För rambudget och resultatenheter kan Kårstyrelsen alltid ta budgetavsteg om summor lägre
än 50 000kr även om detta är mer än 50% av budgeterat resultat.
För budgetposter inom resultatenheter kan Generalsekreteraren i samråd med
Kårordföranden ta budgetavsteg om summor lägre än 5 000kr även om detta är mer än 50%
av budgetposten.
Budgetavstegen ska vara skriftliga och dokumenteras för verksamhetens ekonomiska
kontinuitet, När budgetavsteg görs av Generalsekreteraren och Kårordföranden ska dessa
redovisas till kårstyrelsen minst engång i månad eller oftare om Generalsekreteraren anser det
vara lämpligt.

3.4.

Avskrivningar

Inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett halvt (1,5)
prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av Fullmäktige. Uttalande om hur
inköpet påverkar Teknologkårens likviditet ska inhämtas från Generalsekreteraren innan
beslutet tas.

4.

Teknologkårens fonder

Teknologkåren fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till
vissa specifika saker. Nedan följer en lista på Teknologkårens fonder och vilket organ som
disponerar respektive fond tillsammans med en fondavsättningsstrategi. Vid inköp som inte
passar in på någon av fonderna ska inköpet belasta verksamhetsårets resultat.

4.1.

Kårhusets driftsfond

Syftet med Kårhusets driftsfond är att Teknologkårens medlemmar inte ska behöva bekosta
drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Kårhusets driftsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av Fullmäktige avsattes till drift
och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av Fullmäktige eller annan genom
frivilliga bidrag; samt erhållen, ej i anspråkstagen, avkastning på ovannämnda medel.
Fonden ska täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Teknologkårens lokaler i Kårhuset. I första
hand ska Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund
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av slitage vid användning. Om inte det är möjligt får Kårhusets driftsfond användas i andra
hand.
Kårhusets driftsfond måste innehålla minst 3,5 miljoner kr, enligt villkoren för de gåvor som
ligger till grund för fonden.
Kårhusets driftsfond skiljer sig från Teknologkårens övriga fonder eftersom fondens syfte är
att skapa avkastning som ska användas för att täcka löpande kostnader i verksamheten.
Fonden innehåller även medel som är donerade i samband med Kårhusets
donationskampanj.

4.2.

Kårhusfonden

Fondens medel ska användas för att säkerställa att Teknologkåren handhar ett Kårhus.
Medel bör avsättas för ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller ombyggnationer av
befintligt Kårhus.
Medel ska avsättas för att kunna uppfylla krav om betalning enligt befintligt Kårhusavtal. År
2043 kommer det enligt befintligt Kårhusavtal krävas en insättning motsvarande den
insättning som gjordes vid byggnation av huset justerat efter konsumentprisindex. Denna
insättning motsvarade 12 700 000 kr år 1993.
Fondens medel ska användas vid ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller vid utbyggnader
av det nuvarande Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

4.3.

Kårhusets underhållsfond

Fondens medel ska användas för att hålla Kårhuset i gott skick och uppehålla den standard
på inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera
Kårhuset eller ersätta inventarier som gått sönder.
Kårhusets underhållsfond bör innehålla medel motsvarande det summerad nyprisvärdet på
Teknologkårens maskiner och inventarier samt för reparationer av Kårhusets lokaler. Målet
för fonden är att den ska uppgå till minst 3 miljoner.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.

4.4.

Kårhusets investeringsfond

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 300 000kr.
Fonden disponeras av Fullmäktige.
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4.5.

Lophtets underhållsfond

Fondens medel ska användas för att hålla Lophtet i gott skick och uppehålla den standard på
inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en sanering,
ersätta baren utan att förändra lokalplanen eller att ersätta ej fungerade utrustning i köket.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 500 000kr.
Fonden disponeras av Kårtyrelsen.

4.6.

Lophtets investeringsfond

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten på Lophtet och vid inköp av nya
inventarier till Lophtet som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten på Lophtet. Exempel på detta skulle
kunna vara en större ombyggnation eller inköp av större ljudanläggning.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 300 000kr.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

4.7.

Lophtets rivningsfond

Fondens medel ska användas vid en eventuell rivning av Lophtet. Om Akademiska Hus
någon gång bestämmer sig för att använda sig av marken som Lophtet står på är
Teknologkåren skyldig att återställa marken till brukligt skick.
Summan för en rivning har verksamhetsåret 01/02 satts till 100 000 kr + moms.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

4.8.

Donatorsklubben

Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer samt
att rekrytera nya donatorer. De öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten
med donatorerna och bjuda in dem på middagar eller andra tillställningar.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 100 000kr.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.

4.9.

Fondavsättningsstrategi

Teknologkårens fondavsättningsstrategi ska användas som underlag för verksamhetens
resultatdispositioner. Beroende på hur Teknologkårens ekonomiska resultat ser ut.
Scenario 1
När Teknologkåren genererar mer överskott än fonduttagen gjorda för verksamhetsåret ska
Teknologkåren i första hand disponera överskottet till de fonderna där medel använts.
Disponeringen ska motsvara summan på de använda medlen. Resterande överskott ska
disponeras till Kårhusfonden.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

5 (8)

POLICY
Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

Scenario 2
När Teknologkåren genererar överskott som är lägre än eller motsvarande fonduttagen
gjorda för verksamhetsåret ska Teknologkåren disponera överskottet till de fonder där medel
använts, i följande prioritetsordning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kårhusets driftsfond
Kårhusets underhållsfond
Lophtets underhållsfond
Kårhusets investeringsfond
Lophtets investeringsfond
Donatorsklubben
Kårhusfonden
Lophtets rivningsfond

5.

Teknologkårens placeringar

5.1.

Etiska hänsynstaganden

För Teknologkåren vid LTH är det viktigt att kapitalet ska förräntas på ett bra sätt samtidigt
som investeringen ska uppfylla vissa etiska kriterier.
Teknologkåren vid LTH ska i sina placeringar i största möjliga mån ta hänsyn till ett antal
värdegrunder som i sin tur grundar sig på internationella konventioner, normer och riktlinjer
avseende miljöansvar, socialt ansvar och hållbar utveckling.
Direktinvesteringar ska alltid undvikas i företag där en betydande del av omsättningen härrör
från produktion och försäljning av tobak eller pornografi, eller kommersiell spelverksamhet.
Direktinvesteringar ska också undvikas i företag som medverkar till kränkningar mot
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Exempel på normgivning att ta hänsyn till är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner,
Riodeklarationen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.
Vid investeringar i exempelvis fonder och kapitalskyddade produkter erhålls indirekt
exponering i ett stort antal företag. Dessa produkter är ofta indexbaserade och därför
väldiversifierade. Ett problem med investeringar i den typen av produkter är att de ibland är
svåra att till fullo genomlysa. I händelse av att Teknologkåren vid LTH har investerat i en
sådan produkt som kan anses strida mot normerna i stycket ovan, får aldrig denna produkt
överstiga två procent av den totala investeringen.

5.2.

Rapportering och uppföljning

Syftet med placeringsrapportering och uppföljning är att kunna fatta beslut så att policyn
efterlevs. Rapportering ska ske minst en gång per kvartal. Rapporteringen ska innehålla:
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Policy för Ekonomi
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Fullmäktige






marknads- och anskaffningsvärden
avkastning under perioden och från portföljens start
innehav av värdepapper
förändringar i innehavet av värdepapper under perioden

Rapportering ska ske till Kårstyrelsen.

5.3.

Fördelning av ansvar och befogenheter

Det är Fullmäktiges ansvar att:




fastställa policyn för placeringar
besluta om revideringar av policyn
policyn uppdateras regelbundet

Det är Kårstyrelsens ansvar att:





fatta beslut om extern förvaltning av portföljen
följa upp finansiella avtal och transaktioner som sker inom ramen för
placeringsstrategin
svara för upphandling av extern förvaltning av portföljen
utvärdera portföljens avkastningsresultat

Generalsekreteraren har ansvar och befogenheter att företräda Teknologkåren vid LTH
gentemot externa finansiella affärsparter, att vid lämplig tidpunkt rapportera till Kårstyrelsen
om portföljens utveckling samt att tillhandahålla underlag för utvärdering av portföljens
resultat.

5.4.

Definitioner av risk

5.4.1. Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att marknadsvärdet på placeringarna i fastförräntade
värdepapper sjunker då marknadsräntan stiger.
5.4.2. Likviditetsrisk

Likviditetsrisken avser risken för att värdet på ett finansiellt instrument sjunker som en effekt
av sjunkande/minskad efterfrågan, vilket är detsamma som risken för att det finansiella
instrumentet inte kan avyttras utan en större prisreduktion eller att transaktionen medför
stora kostnader.
5.4.3. Kreditrisk i placeringar

Med kreditrisk avser risken för att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse
och/eller gör en förlust p.g.a. motparts/emittents oförmåga att infria sina förpliktelser.
Kreditrisken kan delas upp i motpartsrisk och emittentrisk. Med emittentrisk menas risken
att ett värdepapper förlorar i värde p.g.a. att utgivaren inte kan infria sina förpliktelser.
Motpartsrisken består i att den motpart som används inte kan fullgöra sina förpliktelser
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Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

5.5.

Önskad placeringsstrategi

Låg risk och långsiktigt tänkande
Portföljen bör innehålla olika placeringar med olika risknivå och tillgångsslag. Anledningen
till detta är att vid en förlust påverkas inte hela placeringen utan bara en viss del av
portföljen, samtidigt som man kan gynnas av möjligheten till stora uppgångar.
Det ska vara lätt att sälja placeringarna men fortfarande måste man ha ett långsiktigt perspektiv. Det kan
hända att under vissa perioder har man kraftiga svängningar och man ska inte göra förhastade beslut utan
att diskutera med banken.
Kapitalrådgivare
Teknologkåren bör ha en kapitalrådgivare som kan rapportera och följa upp utvecklingen av portföljen.
Anledningen till detta är att Teknologkårens kunskap inom området kan variera kraftigt. En ytterligare
anledning till att ha en kapitalrådgivare är att det underlättar överlämningen mellan nya och gamla inom
kårstyrelsen och firmatecknarna.
Risker
Teknologkåren bör sträva i att göra kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddad placering
innebär att om man inte sålt värdepapperna under löptiden får man vid en förlust minst
pengarna tillbaka. För att få en bra avkastning kan man satsa ett belopp och få en större del
av uppgången men detta bör övervägas och diskuteras med banken.
Placeringsmodell
Teknologkårens likvida medel ska placeras enligt ABC-modellen.




A = likvid som kan avvaras upp till 1 år
B = likvid som kan avvaras 1 till 5 år
C = likvid som kan avvaras längre än 5 år

A:
Förslagsvis 3 månaders bindningstid, kan brytas var 3:e månad utan avgift/räntestraff. Max andel 100%.
B:
Lågriskportfölj som sprider riskerna i flera tillgångsslag såsom räntor, valutor, råvaror och fastigheter. Ej
aktier. Max andel 70%.
C:
Långsiktig placeringsstrategi och kan innehålla aktier. Max andel 30%.
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Denna policy beskriver Teknologkårens syn på finansiering samt mer detaljerat delegation
angående ekonomi och avtalsfrågor på Teknologkåren.

Syftet med denna policy är att ge vägledning till Kårstyrelsen och Presidiet i frågor rörande
ekonomi och avtal.

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation.

Utkast färdigställt av: Sara Gunnarsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM4/2016
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


-

Då medlemsavgift betalas av varje medlem ska dessa intäkter användas till sådan verksamhet
som varje medlem kan ta del av. Teknologkåren anser därför att endast beslutsfunktioner
och studentfacklig verksamhet får finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter.
Teknologkåren anser att annan verksamhet, inom Teknologkåren eller organisationer som
Teknologkåren är ansluten till, så långt det är möjligt ska vara självfinansierad.
Studentservice och verksamhet som inte varje medlem har direkt eller indirekt möjlighet att
ta del av ska inte finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter. Kostnader för
stödfunktioner, det vill säga funktioner som enbart utgör stöd till andra verksamheter, ska
finansieras av respektive verksamhet. Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
All verksamhet ska bedrivas i former som begränsar Teknologkårens ekonomiska
risktagande.

Fullmäktige beslutar varje vår om rambudget som ett styrmedel för resultaten i varje
resultatenhet. Likadant beslutar Kårstyrelsen om en konkretiserad budget för att styra
enskilda budgetposters storlek inom resultatenheterna. En budget är att betrakta som en
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prognos för det kommande årets resultat och för att möjliggöra smidiga anpassningar efter
verkligt utfall så krävs ett visst handlingsutrymme utanför rambudget respektive den
konkretiserade budgeten.

Om resultatet för resultatenheten i rambudgeten beräknas avvika negativt med mer än 50 %,
eller 100 000 kronor, från det ursprungliga ska Kårstyrelsen anmäla detta till Fullmäktige.
Om resultatet för rambudgeten i sin helhet beräknas avvika negativt med mer än 50 %, eller
150 000 kronor, från det ursprungliga ska Kårstyrelsen anmäla detta till Fullmäktige.

Om budgetposten inom resultatenhet i den konkretiserade budgeten beräknas avvika
negativt med mer än 50 %, eller 10 000 kr, från den ursprungliga ska detta tas upp med
Generalsekreteraren. Generalsekreteraren kan välja att ta upp avvikelsen med Kårstyrelsen
om Generalsekreteraren anser det lämpligt. Eventuella osäkerheter angående disponeringen
av den konkretiserade budgeten ska lyftas med Generalsekreteraren.

Inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett halvt (1,5)
prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av Fullmäktige. Uttalande om hur
inköpet påverkar Teknologkårens likviditet ska inhämtas från Generalsekreteraren innan
beslutet tas.

Kårordförande och Generalsekreterare äger alltid rätt att besluta om avtal då det innebär ett
positivt nettoresultat samt avtal som följer redan lagd budget. En förutsättning är att avtal
inte går emot Teknologkårens styrdokument.
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Denna policy fastställer och beskriver syftet med Teknologkårens fonder.

Syftet med denna policy är att vara ett stöd till Teknologkårens organisation i frågan om
Teknologkårens fonder.

Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

Utkast färdigställt av: Styrdokumentsgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM4/2016
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


FM7/2016 (Jacob Adamowicz)

Teknologåren fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till
vissa specifika saker. Nedan följer en lista på Teknologkårens fonder och vilket organ som
disponerar respektive fond. Vid inköp som inte passar in på någon av fonderna ska inköpet
belasta verksamhetsårets resultat.

Syftet med Kårhusets driftsfond är att Teknologkårens medlemmar inte ska behöva bekosta
drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Kårhusets driftsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av Fullmäktige avsattes till drift
och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av Fullmäktige eller annan genom
frivilliga bidrag; samt erhållen, ej i anspråkstagen, avkastning på ovannämnda medel.
Fonden ska täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Teknologkårens lokaler i Kårhuset. I första
hand ska Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund
av slitage vid användning. Om inte det är möjligt får Kårhusets driftsfond användas i andra
hand.
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Kårhusets driftsfond måste innehålla minst 3,5 miljoner kr, enligt villkoren för de gåvor som
ligger till grund för fonden.
Kårhusets driftsfond skiljer sig från Teknologkårens övriga fonder eftersom fondens syfte är
att skapa avkastning som ska användas för att täcka löpande kostnader i verksamheten.
Fonden innehåller även medel som är donerade i samband med Kårhusets
donationskampanj.

Fondens medel ska användas vid ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller vid utbyggnader
av det nuvarande Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att hålla Kårhuset i gott skick och uppehålla den standard
på inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera
Kårhuset eller ersätta inventarier som gått sönder.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att hålla Lophtet i gott skick och uppehålla den standard på
inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en sanering,
ersätta baren utan att förändra lokalplanen eller att ersätta ej fungerade utrustning i köket.
Fonden disponeras av Kårtyrelsen.

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten på Lophtet och vid inköp av nya
inventarier till Lophtet som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten på Lophtet. Exempel på detta skulle
kunna vara en större ombyggnation eller inköp av större ljudanläggning.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas vid en eventuell rivning av Lophtet. Om Akademiska Hus
någon gång bestämmer sig för att använda sig av marken som Lophtet står på är
Teknologkåren skyldig att återställa marken till brukligt skick.
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Summan för en rivning har verksamhetsåret 01/02 satts till 100 000 kr + moms.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer samt
att rekrytera nya donatorer. De öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten
med donatorerna och bjuda in dem på middagar eller andra tillställningar.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.
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Denna policy beskriver hur Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas likvida medel ska
förvaltas.

Teknologkåren har som ändamål att främja medlemmarnas studier och utbildning, de
tekniska vetenskapernas studium samt vad därmed äger sammanhang. Verksamheten ska
kunna ske i samma utsträckning med sparat kapital om så krävs.

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation.

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




FM-/2011 ( - )
FM-/2013 ( - )
FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)

För Teknologkåren vid LTH är det viktigt att kapitalet ska förräntas på ett bra sätt samtidigt
som investeringen ska uppfylla vissa etiska kriterier.
Teknologkåren vid LTH ska i sina placeringar i största möjliga mån ta hänsyn till ett antal
värdegrunder som i sin tur grundar sig på internationella konventioner, normer och riktlinjer
avseende miljöansvar, socialt ansvar och hållbar utveckling.
Direktinvesteringar ska alltid undvikas i företag där en betydande del av omsättningen härrör
från produktion och försäljning av tobak eller pornografi, eller kommersiell spelverksamhet.
Direktinvesteringar ska också undvikas i företag som medverkar till kränkningar mot
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Exempel på normgivning att ta hänsyn till är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner,
Riodeklarationen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.
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Vid investeringar i exempelvis fonder och kapitalskyddade produkter erhålls indirekt
exponering i ett stort antal företag. Dessa produkter är ofta indexbaserade och därför
väldiversifierade. Ett problem med investeringar i den typen av produkter är att de ibland är
svåra att till fullo genomlysa. I händelse av att Teknologkåren vid LTH har investerat i en
sådan produkt som kan anses strida mot normerna i stycket ovan, får aldrig denna produkt
överstiga två procent av den totala investeringen.

Syftet med placeringsrapportering och uppföljning är att kunna fatta beslut så att policyn
efterlevs. Rapportering ska ske minst en gång per kvartal. Rapporteringen ska innehålla:





marknads- och anskaffningsvärden
avkastning under perioden och från portföljens start
innehav av värdepapper
förändringar i innehavet av värdepapper under perioden

Rapportering ska ske till Kårstyrelsen.

Det är Fullmäktiges ansvar att:




fastställa policyn för placeringar
besluta om revideringar av policyn
policyn uppdateras regelbundet

Det är Kårstyrelsens ansvar att:





fatta beslut om extern förvaltning av portföljen
följa upp finansiella avtal och transaktioner som sker inom ramen för
placeringsstrategin
svara för upphandling av extern förvaltning av portföljen
utvärdera portföljens avkastningsresultat

Generalsekreteraren har ansvar och befogenheter att företräda Teknologkåren vid LTH
gentemot externa finansiella affärsparter, att vid lämplig tidpunkt rapportera till Kårstyrelsen
om portföljens utveckling samt att tillhandahålla underlag för utvärdering av portföljens
resultat.

Med ränterisk avses risken för att marknadsvärdet på placeringarna i fastförräntade
värdepapper sjunker då marknadsräntan stiger.
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Likviditetsrisken avser risken för att värdet på ett finansiellt instrument sjunker som en effekt
av sjunkande/minskad efterfrågan, vilket är detsamma som risken för att det finansiella
instrumentet inte kan avyttras utan en större prisreduktion eller att transaktionen medför
stora kostnader.

Med kreditrisk avser risken för att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse
och/eller gör en förlust p.g.a. motparts/emittents oförmåga att infria sina förpliktelser.
Kreditrisken kan delas upp i motpartsrisk och emittentrisk. Med emittentrisk menas risken
att ett värdepapper förlorar i värde p.g.a. att utgivaren inte kan infria sina förpliktelser.
Motpartsrisken består i att den motpart som används inte kan fullgöra sina förpliktelser

Låg risk och långsiktigt tänkande
Portföljen bör innehålla olika placeringar med olika risknivå och tillgångsslag. Anledningen
till detta är att vid en förlust påverkas inte hela placeringen utan bara en viss del av
portföljen, samtidigt som man kan gynnas av möjligheten till stora uppgångar.
Det ska vara lätt att sälja placeringarna men fortfarande måste man ha ett långsiktigt perspektiv. Det kan
hända att under vissa perioder har man kraftiga svängningar och man ska inte göra förhastade beslut utan
att diskutera med banken.
Kapitalrådgivare
Teknologkåren bör ha en kapitalrådgivare som kan rapportera och följa upp utvecklingen av portföljen.
Anledningen till detta är att Teknologkårens kunskap inom området kan variera kraftigt. En ytterligare
anledning till att ha en kapitalrådgivare är att det underlättar överlämningen mellan nya och gamla inom
kårstyrelsen och firmatecknarna.
Risker
Teknologkåren bör sträva i att göra kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddad placering
innebär att om man inte sålt värdepapperna under löptiden får man vid en förlust minst
pengarna tillbaka. För att få en bra avkastning kan man satsa ett belopp och få en större del
av uppgången men detta bör övervägas och diskuteras med banken.
Placeringsmodell
Teknologkårens likvida medel ska placeras enligt ABC-modellen.




A = likvid som kan avvaras upp till 1 år
B = likvid som kan avvaras 1 till 5 år
C = likvid som kan avvaras längre än 5 år

A:
Förslagsvis 3 månaders bindningstid, kan brytas var 3:e månad utan avgift/räntestraff. Max andel 100%.
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B:
Lågriskportfölj som sprider riskerna i flera tillgångslag såsom räntor, valutor, råvaror och fastigheter. Ej
aktier. Max andel 70%.
C:
Långsiktig placeringsstrategi och kan innehålla aktier. Max andel 30%.
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STYRELSEHANDLING
Motion – GDPR
Kårhuset Lund, 2018-05-18
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion – GDPR
1.
Sammanfattning
För att Teknologkåren ska kunna jobba mer kontinuerligt med GDPR och inte tappa arbetet
som gjorts i år föreslår jag att Teknologkåren gör två saker.
Första förslaget är att anta en riktlinje för GDPR som ligga som grund till hur
Teknomogkåren ska jobba med GDPR för olika område. Riktlinjen ska även innehålla
arbetsdirektiv för exempelvis formulär, avtal mm och hur de ska ta hänsyn till
personuppgiftshantering.
Andra förslaget är att Teknologkåren hyr in systemet Agera GDPR. Agera GDPR är ett
system för att inventera och andministrera hanteringen av personuppgifter. Man kan skapa
lätttyda registerförtäckningar, lägga in vilka personuppgiftsbiträden/mottagare som man har,
spara styr och arbetsdokumet för personuppgifter mm. Det är helt enkelt en plattform som
kan hjälpa oss hålla koll på vilka personuppgifter vi hanterar, vilka rutiner vi har och när
dessa senast uppdaterades.

2.

Förslag

att

Kårstyrelsen antar Riktlinjen för GDPR

att
Kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 4 375 kr för uppstartskostnaden av
Agera GDPR på verksamhetsåret 18/19.
att
Kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 8 850 kr för årskostnaden av Agera
GDPR på verksamhetsåret 18/19 tills dess att detta kan justeras i budgetrevideringen.
I GDPRs tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 18/19
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RIKTLINJE
Riktlinje GDPR
Kårhuset Lund, 2018-05-18
Kårstyrelsen

RIKTLINJE GDPR
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna riktlinjen beskriver hur Teknologkåren hanterar personuppgifter för olika delar av
verksameheten.

1.2.

Syfte

Syftet med denna riktlinjen är att säkerställa vilka rutiner Teknologkåren ska för att hantera
personuppgifter för olika sorters verksamhet. Riktlinjen ska också vara en tydlig
arbetsbeskrivning på hur Teknologkåren ska hantera personuppgifter i olika situationer.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar hela Teknologkårens centrala verksamhet

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Anders Nilsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Här skriver man sitt namn om man omarbetar en policy
Fastställd omarbetning enligt beslut: Och här skriver man när den nya versionen börjat gälla.

2.

Generell verksamhet

2.1.

Mail

Mail är en stor del av verksamheten för alla funktionärer inom kåren. Då mail utgör en stor
del av verksamhet så innehåller dessa ofta personuppgifter. Det är svårt att förutse vilka
personuppgifter som mail innehåller behöver rutinerna för dess hantering vara generellt
formulerade. Den primära rutinerna som ska appliceras är.
1. Använd email primärt som transportör av information, dvs ej för t.ex. lagring eller
hantering av information.
2. Undvik att hantera mer en ett ärende per email-konversation.
3. Undvik massutskick, det vill säga mail till många mottagare.
4. Undvik skicka listor/personuppgifter i innehållet i ett email.
5. När mail uppnått sitt syfte gallra.
6. Om mail måste lagras så lagra dem så att de går att söka fram enkelt.
Dock finns det mail som måste sparas på grund av andra lagar/regler exempelvis
bokföringsunderlag eller underlag för avtal. Denna data ska fortfarande hanteras på så sätt att
den är sökbar.
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2.2.

Maillist-,mailaliassystem

För att Teknologkåren ska kunna bedriva stora delar av sin verksamhet behöver vi maillistor
och mailalias. När det kommer till maillistor ska Teknologkåren förvara dessa på sådant sätt
att endast behöriga kan se och administrera innehållet i listorna. Större listor exempelvis
klasslistor, funktionärslistor mm. ska också vara låsta så inte vem som helst kan skicka mail
till dem. Avvägningen för om listan måste vara låst eller ej ska göras vid skapandet. Exempel
på när detta alltid ska implementeras är:





2.3.

Alla listor som exporteras från medlemssytemet
Studentlistor, ex. klasslistor
Funktionärslistor som går till alla eller större delar av funktionärerna
Listor som används för att göra massutskick

Anmälingsformulär/Ansökningsformulär

En stor del av Teknologkåren verksamhet använder formulär för att samla i personuppgifter
till olika syften. När inhämtning sker ska användningssyftet, lagringsperioden och hur man
kan bli borttagen framgå. Därför ska alla formulär där Teknologkåren samlar in
personuppgifter innehålla en ett check runta med följande text som utgångspunkt:
[XXX] är delarna av denna riktlinjen som berör eventet, [Event] är namnet på eventet
“Teknologkåren vid LTH will treat your personal data according to our policy “for handling of member’s personal
data” and guidelines for “GDPR” part [xxx]. Regarding personal data provided such as contact information and
food preferences/allergies, this information will be saved by Teknologkåren vid LTH until the event has ended and
may be disclosed to external parties to fulfill the purpose of the event.
I understand and agrees that my personal data is saved as grounds for participating in this [Event].
I agree that Teknologkåren vid LTH will treat my personal data provided by this application in connection with
this [Event].”

3.

Administration

3.1.

Medlemssystemet

Teknologkåren har ett medlemssystem för att kunna verifiera och hantera vilka studenter på
LTH som är medlemmar. Hur data från medlemssystemet får hanteras/lagras regleras i
Policy för användande och hantering av medlemmars personuppgifter.

3.2.

Funktionärsregister

Teknologkårens har funktionärsregister för att kunna verifiera och hantera vilka av våra
medlemmar som är funktionärer. Personuppgifter sparas i X år efter mantatperiodens slut
för att kunna föra statestik och historik av ilka funktionärer kåren har haft.
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3.3.

Val av funktionärer

Funktionärsegistret används dels också föra att hantera sökande till funktionärsposter på
Teknologkåren. Efter valperiodens slut ska personuppgifter antingen bevaras i
funktionärsregistret om personen blev vald annars ska de tas bort. Samma proccedur ska
användas om val görs genom andra system. Om personuppgifter skulle behöva sparas av
någon anledning utöver valperioden måste detta tydligt informeras vid ansökan och i vilket
syfte de sparas.
Då inhämtningen av personuppgifter ofta görs genom anmälningsformulär ska det tydligt
framgå syfte till inhämtningen av datan görs etc.. Se exempel ”2.3.
Anmälingsformulär/Ansökningsformulär”

3.4.

Bokföringsunderlag

Teknologkåren hanterar boföringsunderlag enligt bokföringslagen och måste därför spara
alla ev. personuppgifter där i 7 år enligt lag. Där emot måste vi hantera uppgifterna korrekt.
Personuppgifter i bokföringen ska endast lagras och hanteras i syfte av bokförings och
redovisnigs lagar.

3.5.

Bokföringssystem och lönesystem

Utöver bokföringsunderlaget använder vi bokförings och lönesystem för att smidigare kunna
hantera och analysera vår bokföring. Bokföringsystemet innehåller utöver digitala versioner
av verifikaten även kundregister med referenser. Kundregistert ska endast användas för
fakturrering och datan får inte användas till annat.
Lönesytemet används för att administrera löneutbetalningar och sparar därför en stor mängd
personuppgifter. Uppgifterna samlas in i samband med första lönetillfället en utbetalning ska
göras. Teknologkåren sparar sen datan upp till X år efter sista utbetlaningen gjorts, men
minst x år.
Endast Teknologkårens ekonom ska ha tillgång till lönesystemet, i undatagsfall kan
Generalsekreteraren få tillgång till sytemtet.

3.6.

ICE-listor – Heltidare och anställda

Då Teknologkåren har Heltidare och anställda som kontinuerligt utför uppdrag för
Teknologkåren så ska ICE-listor för dessa finnas.
ICE-listorna ska finnas för att kunna få kontakt med anhöriga om någon vår personal skadas
eller hamnar i krissituation.
ICE-listorna ska inte vara tillgängliga för allmenheten och gemenene funktionär men
Heltidare, Kårstyrelse ska ha tillgång till dem i akut/krissituatiner.
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4.

Näringslivsverksamhet

4.1.

Anmälningar företagsevent

Inför event kan anmälningar från studenter samlas in, det vill säga personuppgifter kommer
samlas in. Personuppgifterna som samlas in för eventet måste vara relevanta för eventet och
ska efter eventet och ev. utvärderings slut tas bort. Personuppgifterna samlas in i syftet att
kunna föra kontakt mellan företag och studenter. Uppgifterna används primärt för att för att
se att de som är registrering på eventen är medlemmar men också som deltagarlistor,
matpreferenslistor mm. Data från anmälningar kan användas för statistik men då ska
personuppgifter plockas bort.
Om uppgifter lämnas vidare till företag ska detta framgå tydligt när studenten anmäler sig.
Inhämtningen av anmälningar sker ofta genom anmälningsformulär i dessa ska det tydligt
framgå syfte till inhämtningen av datan görs. Se exempel” 2.3.
Anmälingsformulär/Ansökningsformulär ”

4.2.

CRM-system /Företagsdatabas

Teknologkåren använder sig av ett CRM-system/företagsdatabas för att främja relationen
och kontakten med näringslivsverksamheten. När företag läggs in i systemet ska det i största
möjliga mån framgår var ifrån datan inhämtas och hur länge den ska sparas. Avtal är den
primära inhämtningskällan av företags- och personuppgifter för systemet och måste därför
innehålla tydlig information om syftet till att data sparas under vilken tidsram och var de kan
vända sig för att bli bortplockade etc.
Det viktiga är att det ska gå att särskilja på vad som är företagets kontaktuppgifter och vad
som är personuppgifter i systemet för att kunna behandla personuppgifterna korrekt.

4.3.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal är en av de främsta medlen Teknologkåren använder som dokumentation
och juridiskt underlag för verksamhet med externa parter så som företag. För att garantera
att de organisationer/företag är införstådda vilken data som kommer hanteras respektive
lagras måste samarbetsavtalet tydligt informera detta. Nedan finns ett exempel som är en bra
utgångspunkt för personuppgiftshantering i alla samarbetsavtal.
Exempel:
[Costumer], ersätts med benämning för företaget/organisationen, [Seller] ersätts med
benämning för Teknologkåren.
“The [Costumer] agrees that the [Seller] will treat the [Costumer]’s customer and personal data provided by the
initial application in connection with these terms and conditions. The [Costumer] understands and agrees that such
customer and personal data is saved as grounds for agreement and administration. The [Seller] may complement
customer and personal data by obtaining information from private and public records. The [Costumer] agrees that
the [Seller] saves customer and personal data in its customer database for five years to contact the [Costumer] for
future collaborations. Regarding personal data provided such as representatives and food preferences/allergies, this
information will be saved by the [Seller] until the event has ended and may be disclosed to external parties to
comply with these terms and conditions. The [Costumer] is entitled to access, update and correct customer and
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personal data registered in accordance with these terms and conditions and may also withdraw consent. In that case,
the [Costumer] shall inform the [Seller] in writing to the [Seller]’s contact person in accordance with these terms
and conditions.”

5.

HUT/Uthyrningsverksamhet

5.1.

Accessansökningar

Medlemmar måste ansöka om dörraccess om de vill ha tillgång till Kårhuset och dess lokaler,
exempelvis bastun och mötesrummen.
Accessansökningar görs genom anmälningformulär på Teknologkårens hemsida. Datan som
inhämtas används för att kunna lägga till accees till utrymmen i kårhuset samt för att kunna
identifiera och kontakta den som ansöker vid problem eller om dennes accsess missbrukats.
Datan från formuläet sparas under hela den persioden man fått access för, därefter ska den
raderas från teknologkårens system. Om accsess nekas ska datan från formuläret raderas
direket efter hantering.
Då inhämtningen av accessansökningar ofta görs genom anmälningsformulär ska det tydligt
framgå syfte till att inhämtningen av datan görs etc.. Se exempel ”2.3.
Anmälingsformulär/Ansökningsformulär”

5.2.

Uthyrningskontrakt

Uthyrningskontrakt är en av de främsta medlen Teknologkåren använder som
dokumentation och juridisktunderlag för verksamhet med externa parter vid uthyrning av
våra inventarier och lokaler. För att garantera att våra uthyrningskunder (personer,
organisationer, företag) är införstådda vilken data som kommer hanteras respektive lagras
måste uthyrningskontrakt tydligt informera detta. Nedan finns ett exempel som är en bra
utgångspunkt för personuppgiftshantering i alla uthyrningskontrakt.
” “The [Costumer] agrees that the Teknologkåren vid LTH will treat the [Costumer]’s customer and personal
data provided by the initial application in connection with these terms and conditions. The [Costumer] understands
and agrees that such customer and personal data is saved as grounds for agreement and administration. The
[Seller] may complement customer and personal data by obtaining information from private and public records.
The [Costumer] agrees that the Teknologkåren vid LTH saves customer and personal data in its bookkeeping in
accorders with the Swedish Accounting Act. Regarding personal data provided such as representatives or contact
information will be saved by the Teknologkåren vid LTH until the event has ended and may be disclosed to
external parties to comply with these terms and conditions. The [Costumer] is entitled to access, update and correct
customer and personal data registered in accordance with these terms and conditions and may also withdraw
consent. In that case, the [Costumer] shall inform the Teknologkåren vid LTH in writing to the Teknologkåren
vid LTH’s contact person in accordance with these terms and conditions.”
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5.3.

ICE-listor Kårhusservice

Då Teknologkåren har personal på plats vid uthyrningnar så ska ICE-listor för dessa finnas.
ICE-listorna ska finnas för att kunna få kontakt med anhöriga om någon vår personal skadas
eller hamnar i krissituation.
ICE-listorna ska inte vara tillgängliga för allmenheten och gemenene funktionär men
Heltidare, Kårstyrelse, PPA ska ha tillgång till dem i akut/krissituatiner.

6.

Utbildningsverksamhet

6.1.

Studeranderepresentantregister

Då Teknologkåren har alla mandat i olika organ och istanser så behöver vi ha en förtäcknig
över vilka medlemar som representerar oss och våra sektioner i olika instanser.
Teknologkåren samlar in xxx på dessa och denna datan raderas/anonymiseras när
medlemens mandat avslutas.

6.2.

Klaga

Klaga är ett formulär som Teknologkåren har för att ge möjligheten för sudenter att anmäla
problem/händelser relaterade till kårens, sektionerns eller universitetes verksamhet. Klaga
formuläret är för det mesta anonymt men om ärande innehåller personuppgifter ska de
hanteras korrekt. Klaga ärande med personuppgifter ska endast vara tillgänglig för relevanta
heltidare och ev. Kårstyrelsen om detta anses nödvändigt. Teknologkåren ska alltid jobba för
att antingen anonymisera personuppgifter gällande klagoärende och om detta inte är möjligt
ska man arbeta med dem under sekretess.
Teknologkåren ska innan data långtidslagras eller publiceras anonymisera datan.
Då inhämtningen av personuppgifterna ofta sker genom anmälningsformulär ska det tydligt
framgå syfte till inhämtningen av datan görs etc.. Se exempel ”2.3.
Anmälingsformulär/Ansökningsformulär”

6.3.

Event verksamhet

Vid eventverksamhet samlar Teknologkåren in personuppgifter i form av anmälningslistor.
Syftet med insamlingen av datan är att kunna veta vilka som vill delta på eventen,
kontaktuppgifter för att nå de som anmäler sig.
När när det kommer till event så som speakupdays eller liknande samlar Teknologkåren in
åsikter från studenterna. Teknologkåren ska innan data långtidslagras eller publiceras
anonymisera datan.
Då inhämtningen av personuppgifterna ofta sker genom anmälningsformulär ska det tydligt
framgå syfte till inhämtningen av datan görs etc.. Se exempel ”2.3.
Anmälingsformulär/Ansökningsformulär”
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7.

Nollningsverksamhet

7.1.

Kontaktlistor nyantagna

Teknologkåren får kontaktuppgifter till alla nyantagna studenter på LTH efter andra
antagningen för att kunna kontakta de blivande nollorna. Teknologkåren får dessa av
Ladokenheten i allmänt intresse och ses då som en personuppgiftsmottagare.
Teknologkåren kan i sin tur sedan dela vidare relevant information till sektionerna.
Sektionerna får isåfall ut dessa i berättigat intresse av Teknologkåren och ses då som en
personuppgiftsmottagare till Teknologkåren. Denna delningen av information ska regleras
via avtal mellan Teknologkåren vid LTH och respektive sektion.

7.2.

Kontaktlistor Phaddrar

Teknologkåren samlar in kontaktuppgifter för sektionernas phaddrar tillsammas med
sektionerna. Syftet med kontaktuppgifterna är att kunna ha ett kontaktnätt ut till alla
phaddergrupper föratt kunna sprida information och veta vilka phaddrar som är engagerade i
nollningen. Dessa kontaktuppgifter delas till nödvändiga organ så som styrelser, utskott etc.
inom Teknologkåren och respektive Sektion.
Kontaktlistorna ska efter var nollnings slut raderas och detta ska senast vara gjort innan
årskiftet. Därav ska all hantering vara så datan kan raderas efter nollingens slut.

7.3.

Kontaktlistor FHØb

Teknologkåren samlar in kontaktuppgifter för sektionernas Phös/Fös/Stab tillsammas med
sektionerna. Syftet med kontaktuppgifterna är att kunna ha ett kontaktnätt ut till alla
ansvariga för respektiver organisation och föratt kunna sprida information. Dessa
kontaktuppgifter delas till nödvändiga organ inom Teknologkåren och respektive Sektion.
Kontaktlistorna ska efter var nollnings slut raderas och detta ska senast vara gjort innan
årskiftet. Därav ska all hantering vara så datan kan raderas efter nollingens slut.

8.

Fest/fritidsverksamhet

8.1.

Fest/fritidsverksamhet

Vid festverksamhet samlar Teknologkåren in personuppgifter i form av anmälningslistor.
Syftet med insamlingen av datan är att kunna veta vilka som vill delta på eventen,
kontaktuppgifter för att nå de som anmäler sig, veta matpreferenser för anpassa mat, och ev
respektive/placeringsönskemål för bordsplacering.
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Då inhämtningen av personuppgifterna ofta sker genom anmälningsformulär ska det tydligt
framgå syfte till inhämtningen av datan görs etc.. Se exempel ”2.3.
Anmälingsformulär/Ansökningsformulär”

9.

Personuppgiftsincidenter och registerutdrag

9.1.

Personuppgiftsincidenter

Om Teknologkåren skulle bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt förlorar
kontrollen över de uppgifter som behandlas ska dessa händelserna dokumentera.
Teknologkåren ska också anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar .
Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom diskriminering, idstölder, bedrägerier eller finansiella stölder ska Teknologkåren informera de registrerade om
händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.
Exakta rutiner återfinns i ett separat dokument

9.2.

Registerutdrag

Alla personer har rätt till begära ut vilka personuppgifter Teknologkåren har denne.
För att Teknologkåren ska lämna ut uppgifter på en individ måste denna kunna identifiera sig
själv med godkänd ID- handling. Personer har enligt lag rätt att begära ut uppgifterna gratis
en gång per år, önskar de begära ut uppgifter fler gånger än en gång per år får Teknologkåren
ta en administrativ avgift.
Generalsekreteraren ansvarar från kårens sida att lämna ut personuppgifter och
registerutdarg får lämnas ut utan godgännande ev Generalsekreteraren eller Kårstyrelsen.
Om Teknologkåren lämnar ut registerutdrag ska detta dokumenteras.
Exakta rutiner återfinns i ett separat dokument
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Motion inköp av nytt kassaskåp
Kårhuset Lund, 2018-05-18
Anders Nilsson, Secretary-General 17/18
David Uhler Brand , Pedell 17/18

Motion inköp av nya Kassaskåp
Bakgrund
Poltava är det kassaskåpen som husar kårens laptops. Dock är där två problem med poltava idagsläget, det
ena problemet är att alla laptops och kringutrustning får inte plats sedan IT upgraderingen. Det andra
problemet är dess säkerhet, poltava är blandannat inte fastbultat och inte tungt nog för att vara oflyttbar.
Där är även andra säkerhets problem som inte bör nämnas i denna handlingen.
Förslaget är att köpa ett nytt kassaskåp som ersätter poltavas funktion. Kassaskåpet ska gå att bulta fast i
vägg/golv och planen är att placera det i heltidarnas nuvarade gardrob. Kassaskåpet ska ha hyllmöjligheter
med ställ för lapttops.
Förslaget på kassaskåp är större än poltava och är stort nog för ev expantion i framtiden (upp till 12 lapptops
+ kringutrustning). Föreslagna kassaskåpet är 1000x570x500mm jämtemots poltava som är
660*550*580mm.

Förslag
att

köpa in 1st nya kassaskåp enligt förslag ovan.

att

köpa in laptopställ som passar hyllplanen.

att
budgeten sätts till 16000 kr (11244 kr i kassaskåp + 3300 i laptopställ + ca 10% oförutsedda
kostnader ) och att detta belastar Kårhusets underhållsfond
att

beslutsuppföljning läggs till KS1

I ett kassaskåps tjänst, samma dag som ovan

Anders Nilsson,
Secretary-General 17/18

David Uhler Brand
Pedell 17/18

STYRELSEHANDLING
Förslag på konkreta förändringar av
utbildningsutskottets struktur.
Kårhuset Lund, 2018-05-16
Marcus Bäcklund, Huvudansvarig för utbildningsfrågor 17/19

Förslag på konkreta förändringar av
utbildningsutskottets struktur
1.

Bakgrund
På styrelsemöte nummer elva togs motionen angående fortsatt arbete med
Utbildningsutskottets struktur upp. Efter dragning av Tim Djärf, Huvudansvarig för
utbildningsfrågor 16/17 och lite diskussion, så ålade styrelsen sittande
Huvudansvarig för utbildningsfrågor att ta fram förslag på konkreta förändringar
inom verksamhetsåret 17/18.
Arbetsgruppen, som tillsattes genom ledningsgruppen för
utbildningsutskottet, hade ett initialt möte för att staka ut hur man skall arbeta med
frågan. Tillvägagångssättet blev att Huvudansvarig för utbildningsfrågor höll
diskussioner med alla involverade parter för respektive område där det diskuterades
fram ståndpunkter och förslag på förändringar. Detta sammanställdes sen av
sittande Huvudansvarig för utbildningsfrågor, resultatet ser ni i detta dokument.
Härefter följer förslag på förändringar med hänsyn till rubrik 6, Analys, ur
bilaga 14, Utvärdering av utbildningsutskottets struktur, från styrelsemöte nummer
elva.

2.

Ledningsgruppen för utbildningsutskottet
Hur ledningsgruppen för utbildningsutskottet, hädanefter LeG, arbetar skiljer sig
markant från hösten 18. LeG har fått en mer central roll inom utbildningsutskottet
och dess relevans har den senaste tiden växt fram organiskt. Flertal aktiviteter
koordineras numera från LeG. Tanken är att utveckla LeGs roll ytterligare, att
gruppen ska ta fler beslut och få en mer explicit roll som beslutsfattande instans för
utbildningsutskottet. Tankar finns på att låta LeG löpande föreslå revideringar i våra
åsiktsprogram samt att låta undergrupper till LeG sköta UtbUs eventplanering av
både externa och interna event.

3.

FUN, FN & Doktorandfrågor
Forsknings- och forskarutbildningfrågor bör förläggas på Huvudansvarig för
utbildningsfrågor. Därmed bör hen även inneha ordinarie platser i
forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden på LTH. Därtill även närvara
på förmöten för motsvarande instanser på universitetsgemensam nivå. Detta ter sig
även naturligt med hänsyn till ansvaret för kontakten med doktorandsektionen.
Dock så ska Utbildningsansvarig för externa frågor vara insatt/delta på
förmöten om forskning och forskarutbildningsfrågor för att inneha sakkunskap
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inom dessa frågor. Detta för att säkerställa att Teknologkåren förblir en reell aktör
inom dessa frågor externt inom LUS och gentemot de andra kårerna. Ergo, det finns
en risk kopplad till att mista denna kompetens på universitets och nationell nivå då
Teknologkåren skall representera alla studenter vid LTH oavsett om de är
forskarstuderande eller studenter på grundutbildningsnivå.

4.

Kårordförandens roll gentemot utbildningsutskottet
Kårordförande bör huvudsakligen vara involverad inom tre instanser inom
utbildningsverksamheten: LUS ting, LTHs presidium och LTHs styrelse (SLTH). I
presidiet kan saker mellan himmel och jord tas upp, därtill har presidiet ett mer
holistiskt och organisatoriskt perspektiv där Kårordförande fyller en naturlig roll. I
dagsläget går Utbildningsansvarig för interna frågor och Kårordförande på dessa
möten.
Ytterligare så bör Kårordförande ha kvar ansvaret för LUS ting. Detta på
grund av den mer organisatoriska karaktären av organet. Detta skiljer sig ifrån LUS
OK som är av mer politisk karaktär där Utbildningsansvarig för externa frågor sitter.
Till sist så har vi styrelsen för LTH. Denna instans är likt de andra av
relevans för utbildningsfrågor, om än mer implicit än explicit, men drar mer mot
strategiska och organisatoriska frågor.
Sammanfattningsvis så sitter kårordförande med i dessa instanser för att
frågor av annan karaktär än utbildning lyfts. Utöver detta så har kårordförande en
mer passiv roll i de andra instanserna inom utbildningsutskottet.

5.

Ledningsgruppen för grundutbildning och
studentrepresentanter
Arbetsgruppens förslag är att ansvaret för Ledningsgruppen för grundutbildning
(LGGU) huvudsakligen hamnar på Utbildningsansvarig för interna frågor (UI).
Huvudansvarig för utbildningsfrågor (HU) skall dock vara nästintill lika insatt i dessa
frågor som Utbildningsansvarig för interna frågor. I dagsläget har presidiet en
ordinarie och en suppleantpost i LGGU. Därav ter det sig naturligt att UI tar
ordinarie och HU tar suppleantposten. Ytterligare lyftes det att
studentrepresentanter och inrapportering av dessa behöver förtydligas. Vårt förslag
är att HU fortsätter vara doktorandsektionens kontakt gentemot kåren och således
rapporterar doktorandsektionen in sina representanter till HU inte UI. HU
vidarebefordrar sedan detta till UI som tillhandahåller studentrepresentantsregistret.

6.

Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig (SA) bör få ett större ansvar internt när det gäller
funktionärsutbildningar, således knyts SA närmare andra heltidarposter med många
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funktionärer, bland annat Aktivitetssamordnare och blivande ideella Nollegeneralen.
Arbetsgruppens tanke är att SA skall koordinera utbildningar internt inom
Teknologkåren för våra och sektionernas funktionärer. Detta vid sidan av de
åligganden som beskrivs i arbetsbeskrivningen för heltidarna och presidiet.
Ytterligare så bör man diskutera huruvida världsmästarkollegiet skall ligga på SA, då
SA ibland upplever att hen inte har kompetens att svara på alla frågor som uppstår.
Det finns heller ingen naturlig koppling mellan studiesociala frågor och
internationella frågor som skulle kunna anses mer naturlig än kopplingen till andra
utbildningsheltidare och deras åligganden. Även om det internationella ansvaret
åläggs samtliga heltidare så bör explicit ansvar för internationella instanser
förtydligas.

7.

Marknadsföring av utbildningsutskottet
Det finns planer på att överse marknadsföring av utbildningsutskottet. Nya
planscher, stående rapporteringar i kårnytt, mer aktiviteter ute i husen bland annat
konceptet “kaffe för din åsikt” där en går runt och pratar med studenterna om deras
studiesituation. Det bör även noteras att det i dagsläget inte åligger
utbildningsutskottet eller någon utbildningsheltidare att marknadsföra
utbildningsutskottet. Ansvaret läggs i arbetsbeskrivningen på informationsansvarig
som ansvarar för marknadsföring av Teknologkåren.
Det finns, visserligen om än icke förvånande, en viss diskrepans mellan
styrdokument och verksamheten inom Teknologkåren. Initiativ har tagits av sittande
Huvudansvarig för utbildningsfrågor att föra en dialog mot informationsansvarig
om marknadsföring av utbildningsutskottet. Därav finns det intresse att utreda detta
ytterligare samt att göra ansvarsfördelningen av marknadsföring av
utbildningsutskottet med explicit.

8.

Förankring av Utbildningsutskottets verksamhet
I dagsläget förankrar utbildningsutskottet sin verksamhet gentemot sina kollegier,
LeG, förmöten med studentrepresentanter, Speak up days-enkäten. Studieråden och
sektionerna kontaktas vid förankring av mer omfattande frågor såsom Science
village scandinavia/Brunnshögsfrågan. Därtill även strategigruppen vid behövs av
mer strategiska frågor. Förslagsvis så konkretiseras vi hur förankring skall ske inom
utbildningsutskottets verksamhet. Hur skall en fråga förankras och hos vilka? Att
etablera en praxis för hur detta görs kan anses ligga i utbildningsutskottets intresse.
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9.

Sammanfattning av förslag
Ledningsgruppen för utbildningsutskottet utvecklas redan i den riktning som
föreslås och verksamheten idag fungerar till stor del såsom det föreslås. Med mer tid
så kommer LeG att utvecklas till det som föreslås.
Ansvaret för forskning, forskarutbildning och doktorandfrågor kommer att
få en mer uttalad koppling till Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Dock skall
Utbildningsansvarig för externa frågor inte särskiljas helt ifrån dessa frågor, bland
annat kommer närvaro vid förmöten förväntas av Utbildningsansvarig för externa
frågor.
Kårordförandens roll gentemot utbildningsutskottet karaktäriseras av
instanser som berör utbildning men är mer av strategisk och organisatorisk karaktär.
Därav begränsas Kårordförandens aktiva deltagande inom utbildningsutskottet till
tre instanser. LUS ting, SLTH och LTH:s presidium.
LGGU förskjuts mot Utbildningsansvarig för interna frågor men
Huvudansvarig förväntas vara minst lika insatt i LGGU som Utbildningsansvarig för
interna frågor. Kontakten emot doktorandsektionen, gällande studentrepresentanter,
förläggs på Huvudansvarig för utbildningsfrågor.
Studiesocialt ansvarig föreslås bli ansvarig för utbildningar för våra
funktionärer samt att säkerställa att likabehandling och mångfald präglar den interna
verksamheten på kåren.
Ansvaret för marknadsföring av utbildningsutskottets verksamhet behöver
förtydligas, förslagsvis genom mera dialog med informationsansvarig.
Förankringen av utbildningsutskottets verksamhet föreslås etablera en
praxis, att se över och kartlägga hur vi förankrar våra frågor.

I omstrukturerings tjänst, dag som ovan

MARCUS BÄCKLUND
Huvudansvarig för utbildningsfrågor 17/19
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Motion – Långsiktiga ekonomiska mål
1.
Sammanfattning
Teknologkårens ekonomi är för stor och omfattande för att endast ta hänsyn till resultatet ett
år i taget. För att Teknologkårens verksamhet ska förbli stabil och längre ekonomiska mål
ska kunna tas i beaktning behöver Teknologkåren en långsiktig ekonomisk plan.
Bugtetgruppen 18/19 har under våren disskuterat fram ett förslag på en första version av
Teknologkårens långsiktiga ekonomiska mål. Denna versionen har bara ett 5 årit mål för
budgeten men mallen innehåller 5,10,15 och 25årigt mål för både donationer och budget.
Tanken är att de långsiktiga enkonomiska målen ska vara ett fristående dokumet från
budgeten men ska ses som ett komplement vid budgetsättning och ekonomisk planering.
Tanken är också att vid uppdateringar av de långsiktiga ekonomiska målen så kan de göras på
samma sätt som budgeten, dvs. Att nya versioner läggs till och ersätter befintliga men tidigare
versioner tas inte bort från hemsidan likt riktlinjer/policyer.
Förslaget för Teknologkårens långsiktiga ekonomiska mål (version 2018) finns som bilaga till
denna handlingen
(Budgetgruppen 18/19 bestod av Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria Gunnarsson, Maria
Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)

2.

Förslag

att

Fullmäktige antar de långsiktiga ekonomiska målen enligt bilaga

I Budgetgruppens tjänst, dag som ovan
ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 18/19
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Teknologkåren långsiktiga ekonomiska mål
Version 2018/19
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Teknologkårens ekonomi är för stor och omfattande för att endast ta hänsyn till resultatet ett
år i taget. För att Teknologkårens verksamhet ska förbli stabil och längre ekonomiska mål
ska kunna tas i beaktning behöver Teknologkåren en långsiktig ekonomisk plan.

1.2.

Syfte

Syftet med detta dokumentet är att det ska vara ett komplemnt till budgeten och
budgetsättningen. Den ska också hjälpa Teknologkåren att kunna lägga långsiktiga
ekonomiska mål för Teknologkåren.

1.3.

Omfattning

Dokumentet omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Nedan följer historiken för denna detta styrdokumentet.
Utkast färdigställt av: Budgetgruppen 18/19 (Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria
Gunnarsson, Maria Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM6/2018
Fastställd omarbetning enligt beslut: -

2.

Historik/Dagens ekonomiska förutsättning

Teknologkåren har under de senaste 5 åren ca haft ett bokförings resultat på sammanlagt ca
2,75 miljoner kronor och en positiv förändring i den likvida balansen på ca 0,5 miljoner
kronor. (Detta är utan större utdelningar från KFS)
Teknologkåren skriver i dagens läge av sina inventarier på max 5år då detta oftast är
inventariernas beräknade livstid. Teknologkåren äger i dag inventarier till ett beräknat
nyvärde av ca 4,5 miljoner kronor.
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3.

Ekonomiska mål

3.1.

5 årigt mål

3.1.1. Budget

Teknologkåren ska för de kommande 5 åren budgetera sitt resultat så att befintlig
verksamhet och inventarier kan underhållas och bevaras. Teknologkåren ska fortsätta
använda sig av avskrivningar för att tydliggöra kostnaden av återkommande större
nyinvesteringar i budgeten. Teknologkåren ska också i den mån möjligt sträva efter att ha ett
överskott som täcker de fonduttag som gjorts för verksamhetsåret samt göra riktade
avsättningar för kommande större ombyggnationer av Kårhuset och kårens lokaler.
Dock ska Teknologkåren positiva resultat endast finansieras av extern verksamhet så som
näringslivs- och uthyrningsverksamhet, i övrigt ska Teknologkåren fortfarande vara
nollbudgeterad.
Verksamhetsår
Budgeterat
resultat

18/19
+ 750 000 kr

19/20
+ 750 000 kr

20/21
21/22
+ 500 000kr + 500 000 kr

22/23
+ 500 000 kr

Resultatet för 18/19 är enligt VårFM 2018 budgeterad för + 750 000 kr. 18/19 är även ett
jubileumsår som har en budgeterad kostnad på 250 000 kr.
Resultatet för 2019/20 är en uppskattning på vad bokföringsresultatet kommer vara om verksamheten inte
ser större förändringar och förväntade större nyinvesteringar görs. Denna uppskattning arbetar med att
19/20 ej är ett jubileumsår men annan verksamhet kommer ersätta denna kostnad.
Resultaten för 2020/21-2022/23 är en uppskattning på hur Teknologkårens bokföringsresultat kommer
gradvis återgå till ett lägre resultat. Detta motiveras i att målet för verksamheten är att återgå till fler
funktionärer och fler projekt, detta motsvarar tidigare år, innan 18/19. Innebörden i detta är att kunna ha
ökade kostnader utan behov av ytterligare intäkter. Man ska även fortsätta sträva efter att bibehålla denna
nivå för att kontinuerligt kunna avsätta medel till fonder, framförallt Kårhusfonden.

3.1.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 5 årigt mål donationer än.

3.2.

10 årigt mål

3.2.1. Budget

Teknologkåren har inte satt något 10 årigt mål för budgeten än.
3.2.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 10 årigt mål donationer än.
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3.3.

15 årigt mål

3.3.1. Budget

Teknologkåren har inte satt något 15 årigt mål för budgeten än.
3.3.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 15 årigt mål donationer än.

3.4.

25 årigt mål

Teknologkåren har inte satt något 25 årigt mål än. Dock måste Teknologkåren enligt Kårhusavtalet åter
investera medel i Kårhuset år 2043. Investeringen ska motsvara i värde den investering som gjordes år 1993,
12 700 000 kr, justerat efter konsumentprisindex.
3.4.1. Budget

Teknologkåren har inte satt något 25 årigt mål för budgeten än.
3.4.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 25 årigt mål donationer än.
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Motion angående Krishanteringsplan
1.

Bakgrund

Krishanteringsplanen skall uppdateras varje verksamhetsår, detta arbeta har gjorts. Nu önskar
jag att kårstyrelsen fastställer densamma enligt bilaga. Krishanteringsplanen kommer så här
sent på våren på grund av dels tidsbrist men även insamling av åsikter från andra parter.
Krishanteringsplanen har varit utskickad till följande: sektionsordförande 2016, 2017 och
2018, fullmäktige inklusive suppleanter 2017 och 2018, kårstyrelsen 2016/2017 och
2017/2018, samtliga heltidare sedan hösten 2016, utskottsordförande, Bodil, Heidi, sittande
talman, samtliga PPA:er, LTHs kuratorer samt till de påstigande heltidarna. Svarstiden var två
veckor och det inkom sammanlagt tio stycken svar. Fler svar berörde tillgängligheten av
krishanteringsplanen och därav är planen att denna kommer sättas upp på ett tillgängligt
ställe samt kommer den att kommuniceras ut till våra funktionärer.

2.
Förslag
Krishanteringsplanen behöver nu fastställas.
Jag yrkar därför på
att

Kårstyrelen fastställer krishanteringsplanen enligt bilaga.

.

I Kårens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Krishanteringsplan för Teknologkåren
1. Allmänt
Krisplanen är en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas när en svår olycka eller om en
katastrof inträffar och arbetsplatsen hamnar i en akut krissituation. Det kan till exempel vara
brand på kårhuset, en trafikolycka under ett arrangemang, rån, våldtäkt, allvarlig sjukdom
eller enskilda dödsfall. För att kunna hantera en svår situation och ge den/de inblandade stöd
så snabbt och adekvat som möjligt, också i en pressad situation, behövs enkla rutiner att
följa.
Kårordförande ansvarar för att denna plan hålls uppdaterad genom att revidera den både vid
hösttermins- och vårterminsstart.
I alla krissituationer är det väsentligt att det finns en person på plats så snart som möjligt som
är ansvarig för krishanteringsarbetet. Vid normalfall är detta Kårordförande. Om denne inte
är anträffbar skall i första hand Generalsekreteraren ta över och i andra hand övrig arvoderad
personal.
Teknologkårens krishanteringsplan skall behandlas av kårstyrelsen under verksamhetsårets
första styrelsemöte och det första styrelsemötet efter juluppehållet.
När Kårordförande hamnar i kris eller behöver hjälp är det styrelsens uppgift att vara
Teknologkårens verksamhet behjälplig. Vid direkta behov skall Kårordförande inkalla
Generalsekreteraren omedelbart som kommer agera som ställföreträdande Kårordförande
under den aktuella perioden.

2. Förebyggande arbete
All ny personal, såväl anställd som arvoderad, ska få en genomgång av krisplanen samt
informera om vilken kontaktperson Teknologkåren ska meddela om det skulle hända dem
något. Detta inkluderar kårhusservice och de som arbetar i sektionernas caféer. Dessutom
ska nyanställda få instruktioner om brandsäkerheten, nödutgångar, och var brandsläckare och
första-hjälpen-låda finns. Pedellen ansvarar för att kårhusservice får denna utbildning och
Kårordförande ansvarar för att den ges till övrig anställd personal. Krishanteringsplanen skall
även finnas tillgänglig för alla Kårens funktionärer.
Som ett led i det förebyggande arbetet ska alla tillbud rapporteras till Kårordföranden, vars
uppgift det är att se till att vederbörliga åtgärder vidtas.
Krisplanen ska gås igenom i personalgruppen minst två gånger per år, och ses över efter
behov. Varje år ska en brandövning samt en krisövning genomföras.
Alla som reser som representanter för TLTH ska ha giltig försäkring, det är den resandes
ansvar att kontrollera detta på förhand.
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3. Mediapolicy vid kris
All kontakt med massmedia ska ske genom en enda person. Om krisen rör Teknologkårens
organisation eller berör en politisk fråga ska Kårordförande vara ansvarig.
Så fort krisen blir känd i organisationen är det viktigt att kårstyrelsen, heltidsarvoderade och
samtliga anställda snabbt får information om vem som sköter mediekontakterna.
Journalister kan ofta försöka nå flera personer i organisationen för kommentarer, varför det
är viktigt att man avstår från att kommentera och istället hänvisar till rätt person.
Om det är möjligt, gör krisen känd, exempelvis genom ett pressmeddelande. Det ökar
organisationens trovärdighet och minskar chansen till felaktigheter i media.
Under en kris är det viktigt att medias kontaktperson är nåbar för journalister. I krisen är det
alltid bättre att aktivt bemöta journalister än att stänga av telefonerna och göra sig onåbar.
Även om man inte har någon information/ny information eller ett uttalande, är det bättre att
förklara detta än att undvika media.
I en kris bör följande nyckelord genomsyra kommunikationen:
Ärlighet

Ljug och spekulera aldrig. Var inte rädd för att säga ”det vet jag inte just nu” eller
”jag kan inte göra någon bedömning eftersom jag inte har tillräckligt med
information”.

Öppenhet

Om man stänger in sig ökar intresset från media.

Ödmjukhet Var inte aggressiv och fientlig mot journalister, det kan spä på viljan att skriva
negativa artiklar. Visa stor medkänsla för drabbade personer, eller ödmjukhet för
Teknologkårens eventuella brister.
Åtgärder

Om organisationen på olika sätt har brustit; berätta alltid vilka åtgärder som
kommer att vidtas. Visa på handlingskraft.

4. I katastrof- eller krissituation
Den som först informeras om det som inträffat kontaktar omedelbart Kårordförande. Om
Kårordförande inte är anträffbar, kontakta Generalsekreteraren som är ställföreträdande
Kårordförande.
Kårordförande avgör i nära samarbete med LTHs kurator vilka åtgärder som behöver vidtas
för att göra krisbearbetningen så bra som möjligt. Kårordförande ansvarar för alla
organisatoriska åtgärder som den uppkomna situationen kräver som till exempel:
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●

att kårstyrelse, heltidsarvoderade, personal, anhöriga och eventuellt andra berörda
informeras om vad som hänt och vad som löpande händer

●

om det är en enskild individ som drabbats, att denne får den hjälp och det stöd som
situationen kräver

●

att det finns lokal, mat med mera som de som berörs kan behöva samt att de får
hjälp med krisbearbetning

●

att nödvändigt efterarbete och uppföljning görs.

5. Brand
Brandsläckare och brandslangar finns placerade på lämpliga ställen runt om i huset. Detta
omfattar alla våningsplan.
Larma 112.
Alla personer som befinner sig i Teknologkårens lokaler skall återsamlas vid Navet,
utrymning sker genom närmsta nödutgång. Meddela brandkåren om det finns personer, som
exempelvis på grund av ett handikapp kan ha svårt att ta sig ut ur byggnaden.

6. Vid enskilda dödsfall gällande personal eller funktionär
Den som informeras om dödsbudet tar kontakt med Kårordförande. Om Kårordförande
inte är anträffbar, kontakta Generalsekreteraren som är ställförträdande Kårordförande. När
en student vid LTH eller en av Teknologkårens anställda/arvoderade avlider genom
olyckshändelse eller i tjänst/i verksamheten, bör en minnesstund hållas. Till minnesstunden
är alla berörda välkomna och skall ske i samråd med LTHs kuratorer.
Kårordförande eller annan som denna finner lämplig kontaktar den avlidnes anhöriga och
informerar om minnesstunden och ger dem en särskild inbjudan.
Kårordförande ansvarar för att blommor sänds till den avlidnes begravning samt att
kondoleansbrev skickas till närmast anhörig. Deltagande på begravningen från TLTH avgörs
i varje enskilt fall.

7. Allvarlig sjukdom eller dödsfall på arbetsplatsen
Om någon insjuknar allvarligt
Generalsekreteraren anhöriga.
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Någon heltidare eller anställd ska följa med till sjukhuset tills anhörig kommer.
Vid behov arrangerar Kårordförande hemtransport.

8. Dödsfall anhörig till personal
Om anhörig till personal avlider ska den arvoderade/anställde erbjudas att lämna
arbetsplatsen omedelbart.
Kårordförande eller av denne delegerad person ska erbjuda sig att hålla den anställde sällskap
tills vederbörande är hos familjen.
Kårordförande ska respektera den arvoderade/anställdes beslut om huruvida resten av
personalen ska informeras.
Kårordförande ska vara ett stöd för den anställde i att planera ledighet och arbete under
tiden efter dödsfallet.
Vid behov ska den anställde erbjudas samtal med utbildad kris- och samtalspersonal.

9. Vid medlems dödsfall eller annan kris vid LTH
LTH har en central krishanteringsplan som ska följas. Den finns tillgänglig på:
https://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/om-naagot-haender
Enligt den är Studiesocialt ansvarig Kårordförande är den som kontaktas från LTH:s håll och
har hand om att informera berörd sektionsordförande, arrangera blommor/kondoleans från
Teknologkåren och se till att Teknologkårens medlemsregister uppdateras, Pedellen
ombesörjer flaggning. Teknologkåren kan även efter samråd med närstående arrangera en
minnesstund.
Studiesocialt ansvarig Kårordförande ska även ingå i krishanteringsgruppen.

10. Avhopp
Vid avhopp från Teknologkårens arvoderade skall styrelsen vara heltidargruppen behjälplig
så att den grundläggande verksamheten kan fortlöpa. Kårstyrelsen skall vid behov tillfordna
lämplig ersättare snarast.
Teknologkårens verksamhet skall i dessa lägen skäras ner till rimlig arbetsbelastning för de
kvarvarande heltidarna, extern hjälp ska ses som en lämplig lösning.
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11. IT-system
Teknologkåren har idag flertalet olika IT-system som på flertalet sätt innehåller känsliga
uppgifter samt är känsliga för störningar. Vid upptäckt av eventuella störningar skall
Kårordförande informeras som i sin tur skall kontakta datorsystemsgruppen i samråd med
Informationsansvarig som är ansvarig att problemet löses.
Teknologkårens IT-system är väldigt viktiga för verksamhet och vid eventuella störningar ska
det prioriteras av samtliga så problemet kan lösas snabbt. Teknologkåren skall vi dessa
tillfällen inkalla extern hjälp.

12. Kontaktuppgifter
Teknologkåren
Adress: Kårhuset, Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
Telefon:Kårordförande Patrik Gustafsson, 070-418 79 21

Personer att kontakta vid olika typer av krissituationer:
Organisation

Namn

Tfn.

Husprefekt,
Jan-Åke Nilsson 046-222 37 13
Brandskyddsansvarig
Akademiska Hus
Elron Ly
046-31 14 56
Ansvarig Kårhuset

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Byggnadsenheten

Per Gustafson

LTH – Kanslichef

Veronica
Gummesson

LTH – Rektor

Viktor Öwall

Studentprästerna
Studenthälsan
Kurator LTH
Kurator LTH

Emma
Hammarlund
Ulla Bergman

046-222 37 48
Per.gustafson@bygg.lu.se
046-222 07 00
www.lu.se/emergency
(Larm Nummer)
076-133 33 63
veronica.gummesson@lth.lu.se
046-222 34 23

viktor.owall@lth.lu.se

046-35 87 47
046-222 43 77
046-222 72 47

Emma.Hammarlund@lth.lu.se

046-222 37 14

Ulla.Bergman
@lth.lu.se

Kontakt och anhöriglista:
Vid behov av kontakt med anhörig ska det endast ske med de anhöriga som angetts nedan
och turordning. Samtliga anhöriga ska kontaktas
Namn

Tfn.

Anhörig 1
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Patrik
Gustafsson
Anders
Nilsson
Christian
Håkansson
Jacob Tyrberg
Christina Zhou
David Uhler
Brand
Gunnar
Granlund
Jakob Nilsson
Hanna
Järpedal
Pontus
Landgren
Tobias
Wrammerfors
Marcus
Bäcklund
Bodil Nilsson
Heidi Eriksson

Fastställd av
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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