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Agenda Board meeting 14, 17/18
Time:
Location:
§

Monday 7nd of May 2018 at 17.15
Perstorp, Kårhuset

Item
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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
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
12
Ratification of decisions regarding TLTH’s pedagogical
price
13
Ratification regarding Fhöbhelg
14
Ratification regarding Lophtet oven
15
Ratification of volunteer’s for ARKAD
16
Motion regarding Congress education
17
Motion regarding Swedidh-English glossary
18
Additional questions
19
Decision monitoring
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CDMC

Decision

Sincerely

TIM DJÄRF

Chair of the Board 17/18
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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 2 May 2018
Tim Djärf, Chair of the board

S14 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 Carl Kardell to verify the meeting
protocol.
§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 16th
of May.

§11.B No written report has been received
§11.C No written report has been received

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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RAPPORT
Styrelsehandling - Heltidarrapport
Kårhuset Lund, 2018-05-02
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Heltidarrapport från presidiet
Avser perioden 2018-04-17 - 2018-04-30

Utbildning
April månad har varit intensivmånad för många inom Utbildningsutskottet, dels pågår
uppföljningen gällande utskottetsstruktur men även planering gällande rekryteringen av dels
efterträdare men även utskottsmedlemmar.
De stora puckarna under april har varit Speak Up Days som genomfördes under vecka 17.
Under vecka 17 åkte även delar av utskottet på SFSFUM (Sveriges Förenade Studentkårers
FUllmäkitgeMöte). Detta är en möjlighet för oss att påverka den nationella
utbildningspolitiken som pågår och även hur detta arbetet förs. Det var ett lyckat möte med
deltagare från hela landet och vi fick stort genomslag på flera av frågorna. Stora
diskussionsämnen var internationalisering och studenters ökade grad av psykisk ohälsa. På
SFSFUM väljs även en del funktionärer till det kommande verksamhetsåret och glädjande
nog valdes flera från Teknologkåren.
Från Teknologkåren valdes:
Jacob Adamowicz - Ordförande
Tim Djärf - styrelsesuppleant
Patrik Gustafsson - valberedningsledamot
Sebastian Pfaff - ledamot i Doktorandkommittén
Under april månad har även det hållits en träff inom Reftecs arbetsgrupp för
utbildningsbevakare, RUBIK. På det mötet diskuterades studentrepresentanter och deras
roller, men även rekrytering då detta är för tillfället ett nationellt problem. Ytterligare ett
ämne som var uppe var doktorander och deras olika problem som de tampas med.

Fritid
Aprilmånad har varit intensiv för samtliga som arbetar inom fritidsområdet. Det arrangerades
bland annat en eventvecka med fokus på att alla studenter ska må bra och få bättre förståelse
för den psykiska hälsan, Välmåendeveckan. Ansvarig för denna veckan var
Studiesocialtansvarig och Likabehandlingskollegiet. Detta är ett väldigt viktigt ämne att
diskutera och upplysa varandra om, projektet var även lyckat och planen är att det ska
fortsättas med även i framtiden.
Den 19 april arrangerade Gunnar och Anders en livsmedelsutbildning för de funktionärerna
på kåren och sektionerna som arbetar med livsmedelshantering. Detta är något som har varit
efterfrågat från många och som har kännts behövlig från sektionerna. Utbildningen var
planerad att hållas av en extern aktör, som dessvärre inte kunde komma på grund av en
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olycka. Men Anders valde att hålla i utbildningen utefter material från tidigare utbildningar.
Utbildningen blev efter omständigheterna lyckad och en uppföljning kommer att ske.
I samband med valborg hade även Aktivitetskollegiet ett nytt event, Festivalborg.
Teknologkårens alldeles egna inför valborg firande i amfiteatern, detta var ett välbesökt event
som blev väldig lyckat! Tillståndsenheten var även väldigt nöjda med hur eventet sköttes.

Näringsliv
Under aprilmånad har Athena, vårt kvinnliga nätverk, varit aktivt med bland annat en
eventvecka. Athenas arbete har väldigt hög efterfrågan både från medlemmar och industrin
vilket är roligt att se och blir ett lyckat projekt att arbeta med och driva från Teknologkårens
sida.

Mycket av näringslivsarbetet rullar på väldigt intensivt nu, väldigt många från industrin är
intresserade av Teknologkåren och LTH. Det ger dessvärre hög arbetsbelastning för
Näringslivsansvarig då många företag vill ha kontakt med honom men däremot behöver
Näringslivsansvarige inte arbeta lika hårt med att sälja in Teknologkåren och hitta eventuella
företag. Detta innebär att vi kan fokusera på att ha kvalitativa företagsbesök istället för att
behöva jaga företag för att besöka oss.
Arbetet inför ARKAD rullar på bra, bland annat har inledande anmälan varit och intresset
från företag har varit stort! ARKAD har även haft koordinatorsrekrytering och intresset har
varit stort detta året, trots Lundakarnevalen och ny läsårsindelning vilket innebar att stor del
av rekryteringen hamnade i omtentaveckan.

Övrigt
Under aprilmånad har mycket hänt och det är svårt att ge en tydlig bild men några av de
stora övriga sakerna som har skett är de följande sakerna.
Taccmästeriutskottet har dragit igång ordentligt med bland annat Afternoon Tea, Racketkväll
och även en kommande bowlingkväll. Eventen har varit väldigt lyckade, vilket är roligt att se
då vi behöver arbeta med hur vi tackar våra funktionärer.
I samband med att FNs Säkerhetsråd besökte Sverige och hade sitt arbetsmöte i Skåne,
besöktes bland annat MAX IV och det skedde även en middag på kvällen i universitetetsregi
där både Patrik och Hanna fick närvara tillsammans med representanter från de andra
kårerna.
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I presidiets tjänst, dag som ovan
PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Riktlinje för
Funktionärsutbildningar
Kårhuset Lund, 2018-04-27
Arbetsgruppen VP11 17/18

Motion angående Riktlinje för
Funktionärsutbildningar
Bakgrund
Punkt 11 i Teknologkårens verksamhetsplan 17/18, funktionärsutbildningar åt alla, handlade
om att tydligare definiera vilka funktionärsutbildningar som ges av teknologkåren och vilka
som ansvarar för att hålla sagda utbildningar.
Arbetsgruppen för VP 11 arbetade under hösten med att samla in information om
funktionärsutbildningar via enkät som skickades ut till alla funktionärer. Under våren
fortsatte gruppen med att baserat på enkätsvaren skriva ihop en riktlinje som listar alla
funktionärsutbildningar som sedan skickades ut på remiss. Remissvaren och ändringarna
som gjordes baserade på dem redovisas i bifogad fil.
Det mesta i riktlinjen konkretiserar redan existerande utbildningar, dock finns en stor nyhet i
form av allmän funktionärsutbildning samt en utbildning i kårens struktur för ickefunktionärer. Båda typer av ny utbildning efterfrågades i enkätsvaren.
Den allmänna funktionärsutbildningen syftar till att ge alla funktionärer grundläggande
kunskap om hur kåren fungerar (med fokus på praktiska moment såsom accessansökan och
kvittoredovisning) samt om kårens värdegrund och likabehandlingspolicy.
Utbildningen i kårens struktur för icke-funktionärer kan ses som konstig att inkludera bland
funktionärsutbilndingar, men vi anser ändå att den borde ligga där då det primära syftet är att
ge medlemmar goda chanser att bli funktionärer. Tanken är att den ska innefatta en
grundläggande genomgång av kårens struktur samt vilka möjligheter det finns att engagera
sig.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Riktlinje för
Funktionärsutbildningar
Kårhuset Lund, 2018-04-27
Arbetsgruppen VP11 17/18

Förslag
Riktlinjeförslaget finns bifogat.
Jag yrkar därför på
att

anta Riktlinje för Funktionärsutbildningar enligt bifogat dokument.

I Verksamhetplanens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18

AGNES SÖRLIDEN
Styrelsen 17/18

HANNA JÄRPEDAL
UE 17/18
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RIKTLINJE
Riktlinje för Funktionärsutbildningar
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Styrelsen

Riktlinje för Funktionärsutbildningar
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Den här riktlinjen sammanfattar kårens funktionärsutbildningar. Riktlinjen beskriver även
syfte, målgrupp och vem som ansvarar för utbildningarna.

1.2.

Syfte

Syftet med denna riktlinje är att beskriva kårens funktionärsutbildningar. Målet är en
konsekvent tillämpning av funktionärsutbildningar. Som funktionärer på Teknologkåren ska
en känna att en lär sig någonting under sin mandatperiod och har god kunskap för att
genomföra sitt uppdrag.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Agnes Sörliden, Hanna Järpedal och Tobias Wrammerfors
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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RIKTLINJE
Riktlinje för Funktionärsutbildningar
Kårhuset Lund, 2018-03-06
Styrelsen

2.

Definition

2.1.

Utbildning

En funktionärsutbildning är en utbildning i syfte att ge en funktionär eller volontär bra
förutsättningar att utföra sin posts arbete, alternativt att ge medlemmar bättre
förutsättningar att bli funktionärer. Funktionärsutbildningar innefattar alla sådana
utbildningar som anordnas av kåren och de som anordnas av extern part men koordineras
av kåren.

2.2.

Ansvarig

Ansvarig för utbildningen är den som ansvarar för att utbildningen hålls. Den ansvarige
behöver inte nödvändigtvis hålla i utbildningen själv utan kan delegera eller anlita extern
part vid behov.

3.

Allmänna Utbildningar

Här beskrivs utbildningar som inte är riktade till någon specifik post eller postgrupp.

3.1.

Introduktion till kåren

Syfte: Grundläggande utbildning om kåren med fokus på möjligheter att engagera sig
riktade till alla medlemmar, bör hållas i samband med valperioder för poster. Kan
eventuellt göras som standardformat(en film eller dylikt) snarare än föreläsningsformat.
Ansvarig: Info
Målgrupp: Alla medlemmar
Tid: 2 per år, i samband med valperioder.

3.2.

Grundläggande funktionärsutbildning

Utbildning avsedd för alla funktionärer.
Målgrupp: Alla funktionärer
Tid: Efter valperioder
3.2.1. Kårens struktur

Ansvarig: Kårordförande/kårstyrelsens ordförande
Syfte: Funktionärer ska få information om kåren är uppbyggd och praktisk information
gällande funktionärsskapet (ex. kvittoredovisning och accessökning).
3.2.2. Likabehandling

Ansvarig: Studiesocialt ansvarig
Syfte: Alla funktionärer ska få en grundläggande utbildning i kårens värdegrund och
likabehandlingspolicy.

3.3.

Fördjupad funktionärsutbildning

Utbildning avsedd för ansvarsposter, men öppen för alla funktionärer.
Ansvarig: Kårordförande + kårstyrelsen
Målgrupp: Funktionärer med ansvarsposter
Tid: I samband med grundläggande funktionärsutbildning
3.3.1. Ledarskap
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Syfte: Funktionärer med ledarposter ska få en utbildning i ledarskap.
3.3.2. Internationalisering

Syfte: Funktionärer med ansvarsposter ska få utbildning i hur de effektivt inkluderar
internationella studenter.

4.

Riktade Utbildningar

4.1.

Heltidaröverlämning

Här beskrivs utbildningar som är riktade till en viss grupp funktionärer på kåren centralt
eller sektionerna.

Syfte: Effektivt överlämna till de nya heltidarna, samt utbilda dem i en rad olika frågor.
Ansvarig: Avgående heltidare
Målgrupp: Påstigande och kvarsittande heltidare
Tid: juni och januari
(förtydliga vinter och sommar med underkategorier)

4.2.

Skiphteshelg

Syfte: Effektivt överlämna till nya styrelseledamöter och utskottsordförande, samt utbilda
dem och heltidarna i verksamhetsplanen och kårens styrdokument.
Ansvarig: Avgående heltidare, styrelse och utskottsordförande
Målgrupp: Påstigande heltidare, styrelse och utskottsordförande
Tid: Början av juni

4.3.

Fullmäktigeutbildning

Syfte: Utbilda fullmäktige i kårens struktur, styrdokument och mötesformalia.
Ansvarig: Avgående talmanspresidie + fullmäktige
Målgrupp: Påstigande fullmäktige
Tid: januari/februari

4.4.

Styrelseutbildning

Syfte: Utbilda sektionsstyrelser samt fria föreningars styrelser i förväntningar på
sektionerna från kåren, kårens struktur, kårens möjligheter att hjälpa sektionerna samt hur
en leder en sektion och fungerar som styrelse.
Ansvarig: Kårstyrelsen
Målgrupp: Sektionsstyrelser och fria föreningars styrelser
Tid: januari/februari och september/oktober

4.5.

Valberedningsutbildning

Syfte: Utbilda sektionernas och kårens valberedning i hur en effektivt bedömer folks
kvalifikationer på ett rättvist sätt.
Ansvarig: ? (Denna utbildning borde nog ges av en extern utbildare, utbildning behövs
även för kårens valberedning) Kårens valberedning koordinerar.
Målgrupp: Kåren och sektionernas valberedning
Tid: januari/februari och september/oktober

4.6.

Kassörs-/revisorsutbildning

Syfte: Utbilda kassörer och revisorer i ekonomifrågor.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Ansvarig: Generalsekreterare och sakrevisorer
Målgrupp: Sektionskassörer och revisorer
Tid: december

4.7.

Livsmedelsutbildning

Syfte: Utbilda funktionärer i säker hantering och förvaring av mat för att minska matsvinn
samt risken för sjukdomar. Täcker även regler för livsmedelshantering i kårens lokaler.
Ansvarig: Aktsam och Pedell
Målgrupp: Funktionärer som ansvarar för lokaler där livsmedel hanteras eller hanterar
livsmedel ofta(ex kårhusservice, cafemästerier, sexmästerier, balgrupper, pubutskott, F1
röj, etc).
Tid: mars/april

4.8.

Alkoholutbildningar

Syfte: Utbilda funktionärer som arbetar med alkohol i ansvarsfull alkoholhantering. (Detta
är A, B, C-cert)
Ansvarig: AFKKLUS (Aktsam koordinerar)
Målgrupp: Alla funktionärer som är serveringsansvariga eller jobbar regelbundet med
alkohol.
Tid: 2 omgångar/år, en på HT och en på VT
OBS: Denna utbildning är obligatorisk för serveringsansvariga.

4.9.

JätteN

Syfte: Studenter ska bli säkrare i sin kontakt med näringslivet och veta vad de kan begära.
Ansvarig: Näringslivsansvarig + Projektledare ARKAD
Målgrupp: Sektionsnäringslivsutskott och sektionsmässor
Tid: januari/februari och september/oktober

4.10. Kårhusserviceutbildning
Syfte: Utbilda kårhusservice i hur de ska utföra sina uppgifter.
Ansvarig: Pedell och kårhusservice
Målgrupp: Nya medlemmar i kårhusservice
Tid: Pedellen bestämmer (löpande?)

4.11. Utbildningsbevakningsutbildningar
Utbildningsutskottet håller i en rad olika utbildningar för utbildningsbevakare.
4.11.1. UUU

Syfte: Utbilda alla utbildningsbevakare i universitetets struktur, kårens struktur för
utbildningsbevakning, tekniker för effektiv representation och hantering av
studentärenden.
Ansvarig: Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Målgrupp: Alla utbildningsbevakare
Tid: 2 på vårterminen, 2 på höstterminen (en introducerande och en fördjupning varje
termin)
4.11.2. Studierådsutbildning

Syfte: Utbilda studierådsordförande i vad deras post innebär och möjligheter till stöd från
kåren.
Ansvarig: Utbildningsansvarig för interna frågor
Målgrupp: Studierådsordförandekollegiet (SRx)
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Tid: Första SRx-mötet på varje termin.
4.11.3. Likabehandlingsombudsutbildning

Syfte: Utbilda likabehandlingsombud i vad deras post innebär och möjligheter till stöd
från kåren.
Ansvarig: Studiesocialt ansvarig
Målgrupp: Likabehandlingskollegiet (LiBe)
Tid: Första LiBe-mötet på vårterminen
4.11.4. Studerandeskyddsombudsutbildning

Syfte: Utbilda studerandeskyddsombud(SSO) i arbetsmiljölagen samt regler gällande
skyddsombud.
Ansvarig: Lunds Universitet (studiesocialt ansvarig koordinerar)
Målgrupp: Alla SSO
Tid: En på våren och en på hösten (LU sätter datum).
OBS: Denna utbildning är obligatorisk för studerandeskyddsombud.
4.11.5. Världsmästarutbildning

Syfte: Utbilda världsmästare i vad deras post innebär samt i hur utbytesstudier fungerar.
Ansvarig: Internationella avdelningen (UtbU koordinerar)
Målgrupp: VMx
Tid: Första VMx-mötet på vårterminen

5.

Nollningsutbildningar

Utbildningar för nollningsfunktionärer och -volontärer är en separat kategori då de har
speciella förutsättningar. Många av utbildningarna riktar sig mot större grupper än övriga
funktionärsutbildningar, och många av de utbildade är volontärer snarare än funktionärer.

5.1.

Phadderutbildningar

5.1.1. Allmän

Syfte: Utbilda phaddrar i fadderskap, likabehandling, alkoholhantering och
nollningspolicyn.
Ansvarig: Studiesocialt ansvarig och Nollegeneral
Målgrupp: Phaddrar och övriga nollningsvolontärer
Tid: april
5.1.2. Internationell

Syfte: Utbilda internationella phaddrar i fadderskap, likabehandling, alkoholhantering,
nollningspolicyn och internationalisering.
Ansvarig: Studiesocialt ansvarig och Nollegeneral/HIntInt
Målgrupp: Phaddrar och övriga nollningsvolontärer
Tid: april (inför höstnollning), november (inför vårnollning)

5.2.

FHÖB-utbildningar

Utbildningar som ges till FHÖBen i samband med nollningens planering.
5.2.1 ÖPK-helg

Syfte: Teambuildning samt diskussioner för överphös.
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Ansvarig: Nollegeneral
Målgrupp: ÖPK(överphöskollegiet)
Tid: Januari/februari
5.2.2 PHÖB-helg

Syfte: Teambuildning samt diskussioner för PHÖB
Ansvarig: Nollegeneral
Målgrupp: PHÖB
Tid: Februari/mars
5.2.3 Ledarskap och Krishantering

Syfte: Ge PHÖBen en utbildning i ledarskap och krishantering.
Ansvarig: LTH (nollegeneralen koordinerar)
Målgrupp: PHÖB
Tid: Februari/mars
5.2.4 HLR och brandutbildning

Syfte: Ge PHÖBen grundläggande kundskap om första hjälpen, hjärt-lung-räddning samt
brandsäkerhet.
Ansvarig: LTH (nollegeneralen koordinerar)
Målgrupp: PHÖB
Tid: Sommar
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Tidstämpel

Kommentar

Åtgärd?

2018-04-22 23.12.52 1. Formalia

Vilken utbildning/kapitel vill du kommentera?

meningsbyggnaden i 1.1 är lite lustig. "ansvarig utbildare" kanske bör omformuleras

Ändrat till "vem som ansvarar"

2018-04-22 23.14.00 1. Formalia

1.2 syfte - denna bör ses över och skrivas ut ytterligare. titta i de andra riktlinjer kåren har så står det relativt mycket och även ganska hög
detaljbeskrivning om vad riktlinjen syftar till.

Expanderade

2018-04-22 23.15.03 1. Formalia

1.4 historik - skriv ut namnen på de som varit med i gruppen och sätt gruppnamnet inom parantes så är vi konsekvent med de andra
riktlinjerna.

fixat

2018-04-23 11.38.47 1. Formalia

Ändra till följande för att vara i enlighet med andra styrdokument: "Omfattning - Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation."

fixat

VP11 gruppen 17/18 säger inte särskilt mycket, skriv ut era namn och sen skriv att ni var arbetsgruppen för denna VP punkt 17/18
2018-04-23 11.39.24 1. Formalia

fixat

2018-04-22 23.18.36 2. Definition

verkar som styckesindelningen blivit konstig. Även meningsbyggnaden i den sista meningen är konstig, jag förstår vad ni menar men något
är konstigt.

Ingen åtgärd

2018-04-20 11.04.25 3.1 Introduktion till kåren

-

-

2018-04-23 11.45.24 3.1 Introduktion till kåren

Detta är ingen utbildning. Den riktar sig dessutom inte till funktionärer utan endast till potentiella funktionärer.
Varför ha med denna?

La till i definitionen

2018-04-23 15.06.30 3.1 Introduktion till kåren

Är detta något som har utförts kontinuerligt? Aldrig varit på en sådan utbildning själv eller fått berättat för mig att den ens finns.

Ja den är ny

stryk studiesocialt från "ansvarig" och lägg hellre till SA under 3.2.2 som att denna ska hålla i den delen
2018-04-23 11.50.34 3.2 Grundläggande funktionärsutbildning

fixat
När det kommer till ledarskapsutbildning så kanske inte kårordförande och kårstyrelse är rätta personer för detta. Som jag se det så
kommer en sådan utbildning ledd av dessa personer bara generera i att man ger riktlinjer för hur funktionärer med ledarskapsansvar skall
förhålla sig till. En sådan här utbildning borde handla om hur man leder, hur man kan vara en förebild etc. Den som håller i denna utbildning
borde vara en person som själv har fått en viss utbildning inom ämnet och vet hur man skall lära ut grundstenar inom ledarskap, som hur
man bygger effektiv team, hur man får människor att känna sig delaktiga och vilja ta större ansvar, hur man får dem att samarbeta och
liknande.

2018-03-22 15.49.10 3.3 Fördjupad funktionärsutbildning

Kanske att man har en person vid kåren som har fått den formen av utbildning (+ verktyg) och därav kan lära ut till våra funktionärer.

Förtydligade i definition

2018-04-20 16.14.58 4.11.1 UUU

Bra utbildning men lite mycket grafer om "så här skiljer sig detta åt här och så skiljer sig något annat där" i början. Hade kunnat vara mer
sammanfattat och mer fokus varför det var viktigt. Resten av information som gavs var informativ och intressant.

Feedback på utbildningen, inte riktlinjen

2018-04-23 00.03.52 4.11.1 UUU

UUU har varit bra båda gångerna jag varit där, och mitt studieråd har uppskattat den båda gånger. Jag ser gärna UUU i början på båda
terminer så att nya SR- funktionärer alltid har tillgång till den som en god start på sitt engagemang.

Finns redan att det ska ges 2x

2018-03-19 17.40.49 4.11.2 Studierådsutbildning

Då studieråden går på olika tid är det nog av fördel att ha en utbildning både på hösten och på våren.

Fixat

2018-03-24 09.59.30 4.11.2 Studierådsutbildning

Heter det inte SrX? Det står nu SRx

Finns ingen officiel förkortning, skrev ut hela namnet också

2018-03-19 15.57.18 4.11.4 Studerandeskyddsombudsutbildning

Borde ligga en tidigt på vårterminen för de som går på i Januari!

vi har ingen makt

2018-03-19 16.19.22 4.11.4 Studerandeskyddsombudsutbildning

Kåren ett måste

ok

Tycker utbildningen var väldigt väsentlig för arbetet vår styrelse skall föra.
Gästföreläsning uppskattades högt.
2018-03-24 14.34.12 4.4 Styrelseutbildning

Antalet pauser må ha varit för många i vissa moment, dock bör dessa ses som en högst personlig åsikt :)

Feedback på utbildningen, inte riktlinjen

2018-04-23 11.45.52 4.7 Livsmedelsutbildning

Kårhusservice ska med

fixat, expanderat definiton av målgrupp till lokalansvariga

2018-04-16 08.39.58 5.2 PHÖB-utbildning

Punkt 5.2.3 'Ledarskap och krishantering' samt 5.2.4 'HLR och brandutbildning' anser jag även är utbildningar som OK-kollegiet bör gå. Jag
anser att det är relevant inte bara för PHÖBen utan även för OK.

Svårt att klämma in andra på nollningsspecifika utb

Generellt tycker jag att detta är ett superbra initiativ! Mina kommentarer och synpunkter är ganska breda och kanske snarare blir en inlaga
till framtida utvecklingsarbete kring utbildningarna än till just denna riktlinje.
Jag tror att många av de olika utbildningarna som nämns i riktlinjen hade kunnat slås ihop (exempelvis phös-utbildningarna med de
generella utbildningarna). Något som hade kunnat göra utbildningstråden inom kåren tydligare och sammanfoga de olika områdena.
Jag tror att man hade kunnat utveckla innehållet, pedagogiken och progressionen mellan och inom utbildningar tydligare. Eventuellt med
målet att skapa någon form av idéprogram kring vilken typ av ledarskap och kultur vi vill ha på Kåren.
2018-03-25 14.36.59 Allmänt om riktlinjeförslaget

Framtidsplan?

2018-04-22 17.41.29 Allmänt om riktlinjeförslaget

Jag tycker det ser bra ut, väldigt bra med information om likabehandling i den grundläggande funktionärsutbildningen. Den borde verkligen
marknadsföras bra så att så många som möjligt går på den. Bra att studerandeskyddsombudets utbildning är obligatorisk.

Nice

2018-04-23 11.43.41 Allmänt om riktlinjeförslaget

Allmänt anser jag att man borde förtydliga vad som menas med ansvarig. Många av utbildningarna är det fallet att ni har satt någon som
samordnar och någon som utbildar. Tror det blir enklare att säga att ansvarig är den person som ska samordna dessa utbildningar PUNKT! Sen kan man stryka "syfte" -rubriken och bara ha en vanlig paragraf där man lyfter syfte och vem som brukar hålla i utbildningen
istället.

Förtydligade i definition, det andra håller vi inte med om

2018-04-23 21.52.03 Allmänt om riktlinjeförslaget

Tycker allt som allt att remissen är bra och dess innehåll är relativt tydligt. Finns några frågetecken som måste utredas, många av
utbildningarna hade (?) som ansvarig. Det bör tänkas igenom mer på ett sätt så att de som sätts som ansvariga inte får för hög belastning.
De flesta har ju en heltidare som ansvarig, försök sprida ut så gott det går.
Tycker att alla sektionsordförande bör få ta del av en utbildning i ledarskap/krishantering också. Vet inte vad som tas upp på FHÖBENs
utbildning men tänker att det mesta från den hade hjälpt ordföranden en hel del också.

Ledarskap finns i fördjupad funktionärsutbildning

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Fhöbhelg i
augusti
Kårhuset Lund, 2018-3-26
Jakob Nilsson, Nollegeneral

Bakgrund
I och med att vädret inte stod på vår sida så kunde vi inte utföra vår FHÖB-helg som planerat. Vi
kunde dock åka iväg till malmö, Men det vart inte i närheten av samma sak som var tänkt då det
bara blev en dag i skillnad från två. Detta gjorde att vi inte hann med den utbildningen som var
planerad, så som hela case utbildningen,diskussionsövningar men även en del teambuilding

Förslag
Jag skulle därför vilja få en ny chans att ha dessa utbildningar genom att nyttja de pengar som nu
finns av de budgetposterna som egentligen skulle ha gått åt under vårt första försök. Då jag anser
att vi (som nämnt) har en del kvar i utbildningsväg men också för att det är viktigt att FHÖBen
känner att det är ett team under nollningen. Det finns i dagsläget kvar följande summor:
Konto 4410 (Hyra PA
FHÖBhelg, FHÖButbildning
stuga)

7900 kr

Konto 5810 (Hyra fordon
ÖPK-/FHÖBbhelg samt
fjöbutbildning buss

13332 kr

Konto 7610
(ÖPKutbildning-/FHÖButbildn
ing-mat, utbildningsmaterial)

1112,7 kr

Det vart även så att mycket av den mat som hade inhandlats inte kunde användas till vår fhöbhelg
( då den var tänkt att var 2 dagar i stället för en), utan fick spridas ut till andra verksamheter så
gott det gick.
Jag yrkar därför på
att
Kunna använda dessa kvarvarande pengar för att kunna göra ett nytt försök på en
FHÖBhelg i augusti månad där alla de planerade momenten ingår. Jag skulle även vilja (om det är
möjligt) omfördela en del av pengarna som skulle läggas på transport, då det är möjligt att hitta en
transport för mindre, till att inhandla mat för helgen då, som nämnt, vi inte kunde använda upp
all mat som vi köpt förra gången. ca 4000-5000 kr

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Fhöbhelg i
augusti
Kårhuset Lund, 2018-3-26
Jakob Nilsson, Nollegeneral

I Organets tjänst, dag som ovan

JAKOB NILSSON
Nollegeneral

STYRELSEHANDLING
Motion angående ersättning av
ugn på Lophtet
Kårhuset Lund, 2018-03-24
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Motion angående ersättning av ugn på
Lophtet
Bakgrund
Lophtets kök har i dagsläget en storköksugn av modell Rational CombiMaster 61, byggår
2004. Denna köptes in augusti 2016 för 20 000 kr exkl. moms och frakt, varpå totalsumman
för köpet landade på 27 000 kr inkl. moms och frakt. Sedan dess har den behövt service ett
antal gånger och ej fungerat vilket har fört till otaliga stressmoment för både mig och min
företrädare samt minskad service även för våra hyresgäster. Nedan följer en kort tidslinje av
när denna har behövt repareras och vilken kostnad detta har inneburit.
●
●
●
●
●
●

2016-09-09 - Totalservice, byte av bl.a. fläktmotor
15 208 kr
2017-01-31 - Slutat fungera, sprakar i säkringar
1 463 kr
2017-09-22 - Slutar sporadiskt att fungera, fel kan ej bedömas
2 183 kr
2017-11-21 - Samma symptom som ovan, glappande kontakter byts ut
1 104 kr
2018-02-25 - Samma symptom som ovan, misstänkt säkring byts ut
3 058 kr
2018-05-17 - Samma symptom som ovan, har ej tillkallat service

Totala summan som ugnen har reparerats för är alltså 23 016 kr.
Jag anser det inte försvarligt att sjunka mer pengar i denna inventarie och har även blivit
avrådd av de senare serviceteknikerna som har sett den att inte försöka laga denna vidare,
bland annat baserat på den genomsnittliga livslängd storköksugnar har. Enligt uppgifter så är
denna ungefär 15 år, vilket innebär att vid köp av den gamla ugnen kunde man räkna med 3
års nyttja i genomsnitt. Och i dagsläget är vi endast 1 år från dess teoretiska död. Dock skulle
jag vilja argumentera för att denna ugn har avlidit redan i nuläget.
Därför föreslår jag att man ersätter denna ugn med en nyare modell av motsvarande karaktär
och presenterar två aktuella prisalternativ utifrån kortare diskussioner med olika försäljare.
Rational är det marknadsledande varumärket inom tillverkning av storköksugnar, modeller
utförda i motsvarande storlek, format, funktionsmöjligheter samt värmeeffekt och
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(3)

STYRELSEHANDLING
Motion angående ersättning av
ugn på Lophtet
Kårhuset Lund, 2018-03-24
David Uhler Brand, Pedell 24.0

strömförsörjning landar på ungefär 65 000 kr inkl. moms från erkända återförsäljare inom
Sverige.
Fagor Industrial är ett annat varumärke av liknande kvalitét till Rational, dock verkar
konsensus bland säljare och köpare vara att detta märke inte ägnar sig lika väl för
restaurangkök, dvs. kök med hög och konstant genomströmning av matlagning. En ugn av
märke Fagor Industrial i modell med liknande utförande till befintlig kostar ungefär 45 000 kr
inkl. moms.
Dessa förslag är endast riktvärden, mina yrkande kommer ej innehålla specifikation av modell
eller varumärke för att erbjuda möjligheten att kunna förhandla med försäljare för att landa i
en vettig och hållbar lösning för lokalen inom given budget. I varje yrkande har 5 000 kr lagts
till för att täcka eventuella omkostnader samt frakt och installation av produkt.
Yrkandena väljer även att belasta Lophtets underhållsfond med motiveringen att
investeringen faller under “De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder.” (Policy för Teknologkårens fonder 2016-09-19).
Undertecknad avser också att försöka sälja den befintliga ugnen men avråder från att räkna
med denna intäkt eller yrka på detta då den är ett sällsynt svårsålt objekt.

English Summary
Lophtet’s oven has tried to take the easy way out a few times since it’s purchase in August of
2016. The total for repairs during the last 1 and ½ years of 23 016 kr is not far from the
original cost of purchase of 27 000 kr. With backing from the verdicts delivered by the
various technicians whom have serviced it it is my opinion that there is no reason to spend
any more on this sinking ship. I therefore suggest to set aside either 70 000 kr or 50 000 kr
for the purchase and installation of a replacement. The sums are based on the current market
values for a high-end and mid-way model respectively, of the same specifications as the
current one regarding size, capacity, functions as well as wattage and mode of supply.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående ersättning av
ugn på Lophtet
Kårhuset Lund, 2018-03-24
David Uhler Brand, Pedell 24.0

Förslag
Jag yrkar därför på
att
avsätta 70 000 kr från Lophtets underhållsfond för inköp samt installation av ny ugn
för att ersätta befintligt på Lophtet
att
avsätta 50 000 kr från Lophtets underhållsfond för inköp samt installation av ny ugn
för att ersätta befintligt på Lophtet

I kökets tjänst, dag som ovan

DAVID UHLER BRAND
Pedell 24.0
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Kårhuset Lund, 2018-04-11

Invalda funktionärer i ARKAD VT18
Projektgruppen
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Karin Odin

Information Manager

N15

Simon Holmqvist

Art Director

MD15

Louise Pettersson

Business Manager

I16

Nicolas Munke Cilano

Business Manager

I16

Axel Adelgren

Business Manager

M16

Elin Branzell

Event Manager

BME14

Maria Sander

Banquet Manager

L15

Hanna Liang

Premises Manager

I17

Martina Prpic Vucneov

Premises Manager

W17

Cecilia Nordenö

Logistic Manager

B15
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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
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Svensk-Engelsk
Ordlista
Kårhuset Lund, 2018-04-17
Tobias Wrammerfors, SA

Motion angående Svensk-Engelsk Ordlista
Bakgrund
Jag upptäckte nyligen att Riktlinjen för Svensk-Engelsk Ordlista inte har uppdaterats med
omstruktureringen av UtbU.

Förslag
Vi bör lägga till de engelska titlarna på UtbU:s nya poster.
Jag yrkar därför på
att
I Riktlinjer för Svensk-Engelsk Ordlista under kapitel 9. ”Heltidare och
kontoret” lägga till
Huvudansvarig för utbildningsfrågor – Head of Educational Advocacy
Utbildningsansvarig för interna frågor – Head of Internal Educational Affairs
Utbildningsansvarig för externa frågor – Head of External Educational Affairs
Studiesocialt ansvarig – Head of Social Affairs
att

I Riktlinjer för Svensk-Engelsk Ordlista lägga till en notis att posterna inte
finns längre för översättningen av VKOu, VKOi, och VKOs

I internationaliseringens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18
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STYRELSEHANDLING
Decision monitoring
Kårhuset Lund, 2018-05-02
Tim Djärf, Chair of the Board

Decision monitoring
Möte

Beslut

Uppdraget

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

Civilingenjörsringen

Patrik
Gustafsson
Patrik
Gustafsson
Patrik
Gustafsson

S1
17/18
S1
17/18
S3
17/18
S8
17/18
S9
17/18
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17/18
S10
17/18
S11
17/18
S11
17/18
S11
17/18
S11
17/18
S11
17/18
S12
17/18

Funktionärsregister
Uppföljning av
internationaliseringsar
bete
Resultat från
utredning av
stödmedlemskap
Revidera
krishanteringsplanen
Uppföljning av per
capsulam beslut om
ekonom och
kanslisttjänsten
Uppdatering av
styrdokument
Se över stadgeändring
av §10.11
Kårstyrelseöverlämnin
g

Redovis
as
S15
17/18
S14
17/18
S14
17/18

Kommentar

Tim Djärf

S15
17/18

Ute på remiss

Patrik
Gustafsson
Patrik
Gustafsson

S14
17/18
S14
17/18

Joost
Kranenborg
Tim Djärf

S14
17/18
S14
17/18
S14
17/18

Tim Djärf

GDPR 2.0

Anders Nilsson

Översättning av
styrdokument
Utvärdering av
styrelseutbildning
Alkohol och drog
Policy
Policy om entledigande
av funktionärer
Utbildningsutskottets
konkreta förslag på
förändring
Uppföljning av
Riktlinje för
Välkomnande av nya
Funktionärer och
överlämning

Patrik
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Kårstyrelsen
18/19
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18/19
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Kårhuset Lund, 2018-05-02
Tim Djärf, Chair of the Board

In service of the Board,
TIM DJÄRF

Chair of the board 17/18
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