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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Lund, 2 September 2018
Hanna Järpedal, Styrelseordförande

S1 18/19

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Patrik Gustafsson till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 19 september.

§22

Sammanfattning av mötet
En gemensam sammanfattning av mötet diskuteras för publikation på hemsidan.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Hanna Järpedal
Styrelseordförande 18/19

Beslutsförslag och kommentarer

1 (1)

PRESIDIEBESLUT
Inköp av nya soffor till Gasquesalen
Kårhuset Lund, 2018-08-10
Ludvig Eriksson, Pedell 18/19

Inköp av nya soffor till Gasquesalen
Bakgrund
För 9-10 år sedan köpte vi in 10 stycken soffor till gasquesalen. De har hållt bra men nu har
fem av dem fått trasigt ryggstöd och därmed passade vi på att slänga dem när vi hade
container. Resterande fem är väldigt nedsuttna och i allmänt sämre skick. Vi anser därför att
vi behöver köpa nya soffor för att ersätta de slängda samt nya soffor för att ersätta de
kvarvarande. Vi anser även man ska köpa in samma typ av soffor; Klippan 2-sitssoffa från
IKEA klädd i fejkläder.
https://m2.ikea.com/se/sv/p/klippan-2-sits-soffa-bomstad-svart-40399314/
10 stycken soffor kommer gå på 30 000 kr + 2 500 kr i frakt. Utöver detta kommer vi
behöva bygga underreden till sofforna med hjul.

Beslut

Presidiet beslutar
att

avsätta upp till 50 000 kr från Kårhusets underhållsfond för att köpa in nya soffor
med underreden till Gasquesalen.

I presidiets tjänst, dag som ovan

LUDVIG ERIKSSON

MARIA GUNNARSSON

Pedell 18/19

Kårordförande 18/19

MARIA EKERUP

GUNNAR GRANLUND

Generalsekreterare 18/19

Aktivitetssamordnare 2018

CHRISTIAN HÅKANSSON

SIMON ERSBO

Projektledare ARKAD 2018
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STYRELSEHANDLING
Motion angående stadfästande av
redaktionella ändringar
Kårhuset Lund, 2018-08-30
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Motion angående stadfästande av
redaktionella ändringar
Bakgrund
Det har upptäckts en del fel i styrdokumenten som jag har rättat till. Gällande ”Riktlinjer för
Teknologkårens pedagogiska pris” så har listan över pristagare inte varit uppdaterad sen
2007, så där har jag också fyllt på med vinnarna fram till 2018.
De ändringar jag har gjort är följande:
- I “Arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare” ändrat under 5.2 Åliggande (för
Huvudansvarig för utbildningsfrågor) från ”Det åligger Utbildningsansvarig för externa
frågor” till ”Det åligger Huvudansvarig för utbildningsfrågor” (2018-07-04)
I ”Riktlinjer för välkomnande av nya funktionärer och överlämning” ändra under 1.1
Sammanfattning, 1.2 Syfte och 1.3 Omfattning från ”Policy” till ”Riktlinjer”. (2018-0704)
- I ”Riktlinjer för Teknologkårens pedagogiska pris” har listan över pristagare uppdaterats
med vinnarna år 2008-2018. (2018-07-25)

Förslag
Jag yrkar på att
att

styrelsen stadfäster dessa redaktionella ändringar.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 2018/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Entledigande av Ordinarie Ledamot i
Karriärnämnden
Kårhuset Lund, 2018-08-31
Philip Johansson, Utbildningsansvarig för Interna Frågor

Entledigande av Ordinarie Ledamot i
Karriärnämnden
Bakgrund
Stefan mailade Utbildning Internt och bad att få bli entledigad på grund av utbyte:
Entledigas från uppdrag p.g.a utbyte
Hej Pontus!
Det är så att jag kom in på andra chansen för mitt utbyte och jag har accepterat detta. Fick besked under
våren men har helt glömt att meddela detta. Jag ber om ursäkt för detta. Jag åker till Valencia den 28:e och
bistår på de sätt jag kan, jag tycker Robin kommit in i uppdraget väldigt bra och är övertygad om att han
kan axla ansvaret under en tid. Vet inte om ni kommer nominera någon ny till uppdraget eller axla
ansvaret på suppleanten. Bara meddela mig på vilket sätt jag kan hjälpa till och jag ska försöka göra det så
gott jag kan.
MVH/ Stefan Marusic

Förslag
Jag yrkar på
att

entlediga följande personer som Ordinarie Ledamot i Karriärnämnden:
●

Stefan Marusic

för återstoden av innevarande verksamhetsår/kalenderår

I Organets tjänst, dag som ovan

PHILIP JOHANSSON
Utbildningsansvarig för Interna Frågor 18/19
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av Utbildningsutskottets
interna arbetsfördelning tillika
fastställande av poster till personer inom
presidiet
Kårhuset Lund, 2018-09-31
Marcus Bäcklund, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 17/19

Stadfästande av Utbildningsutskottets
interna arbetsfördelning tillika fastställande
av poster till personer inom presidiet
Bakgrund
Enligt utbildningsutskottets utskottsdirektiv så skall en intern arbetsfördelning lyftas till
kårstyrelsen första some förslag, ergo denna handling.
Därtill så skall kårstyrelsen stadfästa poster till personer inom presidiet i enlighet med kapitel
1, § 2 i reglementet. Dessa poster återfinns nedan i fetstil i tabellen. Därav avser denna
handling både den interna arbetsfördelningen inom utbildningsutskottet samt posterna till
personer inom presidiet.
Samtliga berörda personer är informerade om förslaget.
Förslaget på uppdelning inom utbildningsutskottet utgår ifrån arbetsbeskrivningar,
reglemente och utskottsdirektiv. Att vara ansvarig innebär inte att det är den enda som
kommer att jobba med frågorna.Ha även i åtanke att arbetsfördelningen är föränderlig.

Nytt inom utbildningsutskottet
Det finns ett flertal ändringar av upplägget som föreslås som avses gås igenom nedan. HU
har sedan våren en ordinarie plats i forskarutbildningsnämnden på LTH nivå. Därtill så
kommer HU även vara kontaktpersonen på kåren för lärarförslagsnämnderna då HU även
sitter i CEE, center for engineering education, för att kunna agera rådgivande vid frågor av
högskolepedagogisk karaktär.
Nytt för UI kommer vara ansvaret för IIIEE och TFHS. Förändringen motiveras av att det
ligger under LTH organisatoriskt. IIIEE har hamnat närmare LTH genom samarbetsavtal
angående kvalitetssäkring och kommer således integreras mer inom LTH. Frågorna som lyfts
i samband med IIIEE ligger även nära UI:S arbetsuppgifter. TFHS är något mer oklart när
det kommer till vilka behov som finns och vad kåren kan hjälpa till med. Även här motiveras
tilldelning av att det hamnar under LTH:s kvalitetssfär. Till sist så ligger även prefektrådet
under UI. UKÄ:s arbete med kvalitetssäkring har nyligen belyst problemen med bristande
studentinflytande samt avser att utreda frågan vidare.
Under hösten kommer en kartläggning att ske av mastermötena,StIM och VmX.
Mastermötena och stIM kommer utredas angående karaktären av vad som lyfts och kommer
därefter, om förändring är motiverat, att tilldelas den lämpligaste posten. Vilka frågor som
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av Utbildningsutskottets
interna arbetsfördelning tillika
fastställande av poster till personer inom
presidiet
Kårhuset Lund, 2018-09-31
Marcus Bäcklund, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 17/19

skall lyftas på VMX och vilket syfte kollegiet skall ha kommer att utredas under hösten.
Situationen just nu är att alla frågor som har någon anknytning till internationella studenter
lyfts där,oavsett deras karaktär. Detta på grund av att kårens arbete med internationella frågor
skall prägla hela kåren till skillnad från sektionerna där internationella frågor koncentreras till
världsmästarna.
Riktlinjen för remisser kommer att uppdateras under året och ansvaret kommer att ligga på
UE. Därav har även UE kopplats till strategigruppen då för att koppla arbetet till remisser
och frågor av mer långsiktig karaktär. HU är fortfarande sammankallande för
strategigruppen. I Nordtek finns en roterande styrelsepost varav UE satt på den i fjol. Därtill
så åker även avgående och påstigande på ett Nordtek möte under sommaren. Styrelseposten
roterar bort ifrån TLTH och kommer hamna på någon av de andra kårerna under året.
Därav förekommer Nordtek både under UE och KO. Det bör även noteras att det kan se ut
som att UE har väldigt många arbetsuppgifter, detta beror på alla förmöten hen är involverad
i. För att förtydliga så är arbetsmängden inte samma för alla instanser.
Nytt för SA är funktionärsutbildningar samt disciplinärenden. Förflyttningen av
disciplinärenden motiveras genom ett större fokus på individen då det är extremt påfrestande
att vara en part i ett disciplinärende. Därtill så lyfter man inte sällan in studenthälsan vid
disciplinärenden.
För KO så finns det tre instanser, SLTH, LUS ting och presidiet som återkommer. Detta har
tidigare motiverats utredningar av förändringar av utbildningsutskottets struktur.
Uppdelning, förkortningar
Räds inte åt alla förkortningar! I tid med att ni blir mer insatta kommer ni också svänga med
dessa termer.
(o/s) = ordinarie / suppleant, (*) arbetsområde med asterix har tangerats i Nytt inom
utbildningsutskottet

Förslag till beslut:
Att kårstyrelsen fastställer den interna arbetsfördelning inom utbildningsutskottet
Att kårstyrelsen fastställer fördelningen av poster till personer inom presidiet
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I Utbildningsutskottets tjänst, dag som ovan
MARCUS BÄCKLUND
Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 17/19
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STYRELSEHANDLING
Motion angående person utan
sektionstillhörighet
Kårhuset Lund, 31/8-18
Maria Ekerup, Generalsekreterare

Motion angående person utan
sektionstillhörighet
1.
Bakgrund
Ibland händer det att personer inte tilldelas någon sektionstillhörighet när de går med i
Teknologkåren. Oftast gäller detta utbytesstudenterna. Inför att sektionsbidraget ska betalas
ut måste dessa tilldelas en sektionstillhörighet vilket Kårstyrelsen fattar beslut om.
I tabellen nedan presenteras de studenter som inte har någon sektionstillhörighet, vad för
information jag hittat om dem samt mitt förslag på vilken sektion de bör tillhöra.
Programkod/dyl info
960523-xxxx
VTGN1VTGN10, Grundvattenteknik
VVRN30, Kusthydraulik

Sektionsförslag
V

2.
Förslag
Jag yrkar därför på
att

Kårstyrelsen tilldelar personen ovan sektionen enligt förslaget ovan

I Medlemshanteringens tjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP
Generalsekreterare 18/19
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Nya banderoller för
ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-08-31
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD 2018

Motion angående Nya banderoller för ARKAD
Summary in English
Since ARKADs roll-ups are with a different graphical profile and the beach flags are not in
good condition, ARKAD wants financial departing for buying new ones. New ones will cost
approximately 16 000 SEK.

Bakgrund
De banderoller som används före och under ARKAD behöver uppgraderas. Under 2017 så
blåste det så hårt att banderollen på Annexet gick i sönder och slängdes direkt efter mässan.
Den som skall sitta på Studiecentrum är så pass gammal och sliten att den inte använts på
väldigt många år. Till sist har vi den stora banderoll som normalt sitter på Kårhuset. Denna
använder sig dels av en gammal grafisk profil som inte används längre, dels är den väldigt
smutsigt och till sist så har den börjat gå i sönder. Nya banderoller är något som bör
införskaffas inför detta års ARKAD, annars har vi inga.
Dock är köp och underhåll av sådana inventarier inte något som är budgeterat i ARKADs
budget.

Förslag
Förslagsvis skulle likvärdiga banderoller med uppdaterad grafisk profil enligt den som köptes
in till E-huset ifjol köpas in. Denna modell är även av ett annat material och perforerar så att
den inte skall fånga upp av vinden lika lätt.
Kostnaden för 1 st ny banderoll till Kårhuset, 1 st ny banderoll till Annexet samt 1 st
banderoll till Studiecentrum skulle landa på 16 000 kr. Bifogar ett prisförslag från Exakt
Printing.

Vi yrkar därför på
att Kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 16 000 kr under ARM12, 5930 för inköp av
nya banderoller.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Nya banderoller för
ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-08-31
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD 2018

I ARKADs tjänst, dag som ovan
CHRISTIAN HÅKANSSON
Projektledare ARKAD 2018
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176523

Teknologkåren vid LTH
Amalia Larsson Hurtig
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
Sverige

Datum:
Er ref:
Vår ref:
Kundansvarig:

2018-08-31
Offert 159714
Beatrice Nysten

Tel. 0738-063634
Fax pr.arkad@tlth.se

Offert 159714 ska anges vid beställning.
Benämning:

Fasadvepor ARKAD

Kalkylnr:
Upplaga:
Format:

Banderollvepor
3 st
2900 x 4900mm
9850 x 5900mm
2000 x 5000mm
4+0 färger trycks på Mesh nätvinyl
Renskärning till slutformat med öljetter
I paket
Enligt separat överenskommelse

Tryck:
Efterbehandling:
Packning:
Transport:
Pris för 3 st

Betalning:
Priser:
Leveransvilkor:
Offert giltig t o m:

10 800,00 kr

30 dagar netto
Samtliga priser exklusive moms
ALG 10
2018-11-29

Med vänlig hälsning,
Beatrice Nysten
Försäljning / Sales
Tel. 040-694 24 01
beatrice.nysten@exakta.se

Exakta / Hornyxegatan 14 / 213 76 Malmö / Tel +46 40 671 77 70/ www.exakta.se / info@exakta.se

STYRELSEHANDLING
Motion angående Nya ARKAD matta
Kårhuset Lund, 2018-08-31
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD 2018

Motion angående ARKAD matta
Summary in English
Since ARKADs is expanding it is necessary to buy some more carpet. Around 150m2 is
needed and it will cost approximately 65 000 SEK.

Bakgrund
På grund av rådande omständigheter i Matteannexet så är det nödvändigt för ARKAD att
vistas i fyra hus detta året, dvs. Annexet, Studiecentrum, E-huset och Kårhuset. Detta
innebär då att den matta som köptes in 2016 ej kommer räcka till och det är nödvändigt att
köpa in mer, både för komplettering men även för att ha lite i reserv ifall man måste byta ut
bitar som går sönder eller som drabbas av spill eller liknande.

Förslag
Att bevilja budgetavsteg på 65 000 kr för inköp av 150 m2 matta av märke Flotex, modell
t546001.
Vi yrkar därför på
att Kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 65 000 kr under ARM11, 5410 för inköp av
ny mässmatta.
att kostnaden för mattan avskrivs på 3 år med avskrivningsstart verksamhetsåret 18/19.

I ARKADs tjänst, dag som ovan

CHRISTIAN HÅKANSSON
Projektledare ARKAD 2018
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Nya roll-ups och
beachflags till ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-08-31
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD 2018

Motion angående Nya roll-ups och
beachflags till ARKAD
Summary in English
Since ARKADs roll-ups are with a different graphical profile and the beach flags are not in
good condition, ARKAD wants financial departing for buying new ones. New ones will cost
approximately 7278 SEK.

Bakgrund
ARKAD har idag två stycken roll-ups som följer en gammal grafisk profil som inte används
längre, den där D:et i ARKAD var blått och resten var svart. En grafisk profil som officiellt
inte använts på länge.
Förutom roll-upsen så har ARKAD även tre beachflags där två är sönder i toppen och man
de senaste åren använt dem genom att bland annat tejpa ihop hålet i längst upp.
Dessa är viktigt redskap som används både för att kunna synas bra och tydligt vid det
rekryteringsarbete som görs under hela året, men även under själva mässan för att tydligt
markera var mässan är och mellan vilka byggnader man kan röra sig.
Detta årets så hålls mässan även i fyra stycken hus vilket göra det ännu viktigare att markera
inom vilket område mässan är.
Dock är köp och underhåll av sådana inventarier inte något som är budgeterat i ARKADs
budget.

Förslag

Att bevilja budgetavsteg för att uppdatera de två roll-ups som följer gammal grafisk profil
till två nya som följer den nuvarande profilen och som är årsneutral så att de kan nyttjas
varje år, att byta ut de två söndriga beachflags samt komplettera med fyra nya beachflags.
Vi yrkar därför på
att Kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 1900 kr under ARM12, 5930 för inköp av
2 st nya rollups.
att Kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 3050 kr under ARM12, 5930 för inköp av
2 st nya beachflags för utbyte.
att Kårstyrelsen godkänner ett budgetavsteg på 6000 kr under ARM12, 5930 för inköp av
4 st nya beachflags.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Nya roll-ups och
beachflags till ARKAD
Kårhuset Lund, 2018-08-31
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD 2018

I ARKADs tjänst, dag som ovan

CHRISTIAN HÅKANSSON
Projektledare ARKAD 2018
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STYRELSEHANDLING
Motion angående godkännande av
Reftecs stadga
Kårhuset Lund, 2018-08-30
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Motion angående godkännande av Reftecs
stadga
Bakgrund
Under föregående verksamhetsår gjorde KORK en revidering av Reftecs stadga, som
dåvarande Kårstyrelse godkände. Den versionen kunde inte antas då det var en Refteckårs
styrelse som inte godkände den. De invändningar som den kår då hade mot stadgan har
tagits hänsyn till i denna nya version

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Kårstyrelsen godkänner den bifogade Reftecs stadga.

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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STADGAR
KAPITEL 1
1.1 Syfte

KAPITEL 2

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

2.1 Medlem

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

2.2 Medlemskap

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

2.3 Utträde

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

2.4 Uteslutning

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

KAPITEL 3
3.1 Funktionärer

FUNKTIONÄRER
Funktionärer i föreningen Reftec är
•
•
•

KAPITEL 4

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

STYRELSEN

4.1 Befogenheter

Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ.

4.2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen
KORK.

4.3 Åligganden

Det åligger styrelsen att:
•
•
•

sammanträda vid behov, dock minst en gång per
verksamhetsår
Förvalta “Riktlinjer för arbetsgrupper inom Reftec”
fastställa balans- och resultaträkning för föregående
verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller
täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
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4.4 Beslutsförhet

KAPITEL 5
5.1 Arbetsgrupper

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

●
●

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

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

KAPITEL 6

PROCEDURREGLER

6.1 Omröstning

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

6.2 Adjungering

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

6.3 Bordläggning

Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte.

6.4 Deltagande i beslut

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

6.5 Kallelse

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

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

6.7 Protokoll

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

KAPITEL 7

EKONOMI

7.1 Verksamhetsår

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

7.2 Firmateckning

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

7.3 Revision

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

KAPITEL 8

STADGAN

8.1 Stadgeändring

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

8.2 Stadgetolkning

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

KAPITEL 9

UPPLÖSNING

9.1 Upplösning

För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig
egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra
följande verksamhetsår.
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AGENDA
Board meeting 1
Lund, 2018-09-02
Hanna Järpedal, Chair of the Board 18/19

Agenda Board meeting 1, 18/19
Time:
Location:

Wednesday 5th of September 2018 after FM5.5
233, Cornelis corridor, Kårhuset

§

Item

Action

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
Sabatical officiers and committees
Economy
Working groups
Ratification of decisions
Presidium decision: Nya soffor till Gasque
President decision: Motion stadfästande av redaktionella ändringar
Elections and resignations
Resignition, Ordinarie ledamot i karriärsnämnden
Motions
Stadfästande av Utbildningsutskottets interna arbetsfördelning tillika
fastställande av poster till personer inom presidiet
Sektionstillhörighet
Banderoll till ARKAD
Rollups till ARKAD
Matta till ARKAD
Godkännande av Reftecs stadga
Additional questions
Decision monitoring
Conclusion of the meeting
CDMC

Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Information
Decision

A
B
C
12
A
B
13
A
14
A
B
C
D
E
F
15
16
17
18

Com

X
X

X
1,2

Information
Information
Information
Decision
Decision

3
4

Decision

5

Decision

6

Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Discussion
Decision
Discussion
Decision

7
8, 9
10
11
12, 13
14
X

Sincerely
HANNA JÄRPEDAL

Chair of the Board 18/19
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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 2 September 2018
Hanna Järpedal, Chair of the board

S1 18/19

§3

Selection of meeting secretary
The Chair proposes to choose Pontus Landgren for meeting secretary.

§4

Selection of boardmember for verification
The Chair proposes to choose Patrik Gustafsson to verify the meeting protocol.

§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 19th of September.

§8

Conclusion of the meeting
A conclusion of the meeting is discussed for publication on the website.

In service of the Board,

Hanna Järpedal
Chair of the board 18/19
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