DAGORDNING
S14
Kårhuset Lund, 2017-04-02
Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande

Dagordning S14, 16/17
Tid:
Plats:

Onsdag, 5 april, 17.15
Perstorp, Kårhuset
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PROTOKOLL
Kårstyrelsemöte 11
Kårhuset Lund, 2017-03-22
Erik Alstersjö, mötessekreterare

Protokoll för Styrelsemöte 11, 16/17
Tid:
Plats:

Onsdagen 22 februari 2017, kl 17:15
Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen
David Wessman
Desirée Ohlsson
Emil Thorselius
Erik Alsersjö
Jacob Karlsson
Karin Dammer
Oskar Jönsson

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelseordförande
Ledamot

t.o.m. § 18

Adjungerade
Klara Olli
Tim Djärf

Nollegeneral
fr.o.m. § 17, t.o.m. § 17
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
t.o.m. § 20

Beslutsprotokoll
§1

SOFMÖ
Styrelseordförande Karin Dammer förklarade motet öppnat kl 17:15.

§2

Tid och sätt
Styrelsen beslutade
att

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att

§4

välja Erik Alstersjö (EA) till mötessekreterare.

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade
att

§5

godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

välja Jacob Karlsson (JK) till justeringsperson.

Adjungeringar
Styrelsen beslutade
att

adjungera samtliga närvarande i rummet.
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PROTOKOLL
Kårstyrelsemöte 11
Kårhuset Lund, 2017-03-22
Erik Alstersjö, mötessekreterare

§6

Föredragningslistan
Tim Djärf (TD) yrkade
att

Lägga till Motion angående bortfall ur reglementet, val mellan
punkt 18 och 19.

Emil Thorselius (ET) yrkade
att

Byta plats på punkt 18 och 19

Styrelsen beslutade
att
§7

Datum för justering av protokoll
Styrelsen beslutade
att
att

§8

protokollet skulle vara färdigskrivet 1 mars
protokollet skulle vara färdigtjusterat 8 mars

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade
att

§9

bifalla samtliga yrkande.

lägga protokollen för S5, S7, S8, S9 och S10 ad acta.

Meddelanden
Desirée Ohlsson (DO) meddelade att styrelseutbildningen gick bra.
JK meddelade att vi bör anmäla oss till sittning med heltidare i Lund.
JK meddelade att vi har häng med heltidarna imorgon, torsdag.

§ 10

Anmälan av övriga frågor
TD önskar lyfta en diskussion om subventionering av CSN.

§ 11

Per capsulam-beslut
Inga beslut förelåg.

§ 12

Presidiebeslut
Inga beslut förelåg.

§ 13

Ordförandebeslut
Inga beslut förelåg.

§ 14

Rapporter från Heltidare och utskott
Inga rapporter hade inkommit.

§ 15

Rapporter om ekonomin
Styrelsen beslutade
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PROTOKOLL
Kårstyrelsemöte 11
Kårhuset Lund, 2017-03-22
Erik Alstersjö, mötessekreterare

att
§ 16

Datum för kommande styrelsemöten
Styrelsen beslutade
att

§ 17

Lägga den ekonomiska rapporten ad acta.

hålla nästa styrelsemöte 8 mars.

Valärenden, entlediganden och stadfästande av val
Klara Olli (KO) yrkade
att

stadfästa valet av Øverstar enligt nedanstående lista
Vice Nollegeneral
Linnea Gidner

Øverstar
Hugo Hildeman
Erik Ivarsson
Adla Jebara
Hanna Lindwall
Hugo Jennehov
Hanna Jonson
Sebastian Åsberg
Desirée Ohlsson
Styrelsen beslutade
att
§ 18

Bifalla båda att-satserna

Motion angående Inköp av Sous Vide utrustning
ET föredrog ärendet
ET yrkade
att

ålägga motionären att skriva en guide till mackapären

Styrelsen beslutade
att
avslå motionen.

§ 19

Motion angående bortfall i reglementet, Val
TD föredrog ärendet
EA yrkade
att
att

föreslå för Fullmäktige att bifalla de två första att-satserna
bordlägga resterande att-satser till S12 och invänta Fullmäktiges
beslut.
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PROTOKOLL
Kårstyrelsemöte 11
Kårhuset Lund, 2017-03-22
Erik Alstersjö, mötessekreterare

att

bifalla Eas yrkande.

Mötet ajournerades 18:18
Mötet öppnades åter 18:50
§ 20

Motion angående budgetavsteg för UUU
TD föredrog ärendet
KD yrkade
att

göra ett budgetavsteg på 3000 kr

Styrelsen beslutade
att

bifalla KDs yrkande

§ 21

Övrigt
Tim Djärf lyfte en diskussion om subventionering av CSN.

§ 22

Beslutsuppföljning
Styrelsen beslutade
att
att
att
att

stryka rapportering om W-sektionens jubileumspengar
ändra redovisningsdatum för Uppföljning av utbildningsutskottets
struktur till S12.
ändra redovisningsdatum för Uppföljning av
internationaliseringsarbete till S12.
stryka Internfakturering från beslutsuppföljningen.

Beslutsuppföljningen ser efter styrelsens beslut ut enligt följande.
Möte

Beslut

S2 13/14

Civilingenjörsringen

S3 13/14

Funktionärsregister

S3 16/17

S13 15/16

Utvärdering av iZettle
Uppföljning av
internationaliseringsarbete
Uppföljning av Utbildningsutskottets
struktur

S17 15/16

Nollegeneralens ideella format

S6 16/17

Las Gegas

S13 15/16
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PROTOKOLL
Kårstyrelsemöte 11
Kårhuset Lund, 2017-03-22
Erik Alstersjö, mötessekreterare

S8 16/17

När
herrallsvenskan
Erik Alstersjö startar 2017

Webbserver och mailserver

Översättningar
Riktlinjeändringar Teknologkårens bilar
Förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv
och arbetsbeskrivningar uppkomna av
utbildningsutskottets nya struktur

S4 16/17

Riktlinje för heltidsarvoderade
Riktlinje för Filserver
Riktlinje för Representation
Protokollsnotering: Internfakturering är en stor puck som bör tas med i diskussionerna inför
Verksamhetsplanen 17/18. Därför stryks den ur beslutsuppföljning.
§ 23

SOFMA
KD avslutade mötet kl 19:34.

Vid protokollet

ERIK ALSTERSJÖ
Mötessekreterare

JACOB KARLSSON
Mötesjusterare

KARIN DAMMER
Mötesordförande
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Kårhuset Lund, 2017-03-31
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Fullmäktige valde att under FM2/2017 återremittera motionen till styrelsen för vidare
utredning då en del frågor lämnades obesvarade i den ursprungliga motionen. Bl.a. frågan om
posterna plockats bort ur reglementet av en anledning.

Efter undersökningar visar det sig att för ett par år sen var i princip samtliga poster valda av
Fullmäktige Precis efter sommaren 2014 infördes en delegationsordning som flyttade ner en
stor mängd poster till Kårstyrelsen, bl.a. för att avlasta Fullmäktige och valberedningen men
tyvärr står inte den exakta anledningen nerskriven. De studeranderepresentantposter man
valde att behålla direkt under Fullmäktige var Styrelsen för LTH, Rekryteringsnämnden och
Karriärnämnden.
När styrdokumentrevideringsgruppen senare arbetade våra styrdokument avskaffades
delegationsordningen och motiveringen av delegation av val försvann. Likaså försvann även
studeranderepresentantsposter i motionen ur styrdokumenten. Det ska tilläggas att under
tiden har också LTH förändrat sin organisation och tidigare UBB har blivit LG GU och IBB
har blivit Husnämnd respektive Biblioteksnämnd.
Det enda som står nerskrivet i dagsläget är i Utbildningsutskottets utskottsdirektiv som säger
att UtbU ska "bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs enligt reglementets § 1.2.1
[Poster vårvalFM, red anm] och § 1.2.2 [Poster höstvalFM red anm]".
Enlitg reglementet ska vi välja ledamöter i Styrelsen för LTH, Rekryteringsnämnden och
Karriärnämnden.

Kårstyrelsen har diskuterat förslaget igen och kommit fram till en ny slutsats.
Det finns några argument som är viktiga i denna fråga, nämligen arvodering, nepotism, jäv,
”funktionärsnivå”, dignitet och inflytandepotential.
Hade posterna inte varit arvoderade var Kårstyrelsen eniga om att samtliga posterna borde
ha valts av Kårstyrelsen efter beredning av utbildningsutskottet. Jämför man med andra
utskott hade posterna likställts funktionärer under utbildningsutskottet, t.ex. balmästare
under Aktivitetsutskottet där balmästare bereds av Aktivitetssamordnaren och väljs av
Kårstyrelsen. En stor anledning till att den här typen av delegation finns är för att minska
arbetsbelastningen för Fullmäktige och valberedningen men också för att minska gapet
mellan funktionären och den som väljer personen. Rätt egenskapar hos kandidaten är då
lättare att få fram.
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Kårhuset Lund, 2017-03-31
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Nu är dock studeranderepresentantsposterna på Teknologkåren centralt för det mesta
arvoderade. Se nedanstående tabell (observera att FN och FUN hade missats i motionen):
Ungefärligt
antal möten
8
?
?
20
6
6
6
6
8

Organ

Arvodering

Styrelsen LTH (SLTH)

7000 kr i grundarvode +
1100 kr/möte
Rekryteringsnämnden
7000 kr i grundarvode +
1100 kr/möte
Karriärsnämnden
7000 kr i grundarvode +
1100 kr/möte
Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) 600 kr/möte
Forskarutbilningsnämnden (FN)
600 kr/möte
Forskarnämnden (FUN)
600 kr/möte
Husnämnden
600 kr/möte
Biblioteksnämnden
600 kr/möte
Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling 600 kr/möte
och mångfald (JäLM)

Här går att utläsa att det finns två typer av kategorier. Kategoriseringen bygger på att de tre
första är stadgade från Lunds universitet att LTH måste ha. De övriga organen faller inom
LTHs egna beslutsmandat.
Utifrån detta diskuterade Kårstyrelsen två vinklar vilka gjorde att vi föreslår avslag på
motionen för att behålla uppdelningen som den är i dagsläget.
Den första anledningen var att eftersom det tre första organen är instiftade från centralt håll
bör det också speglas i vår organisation där motsvarande grupp blir Fullmäktige. De övriga
posterna väljs sedan av styrelsen.
Den andra anledningen rör arvoderingsfrågan. Att poster är arvoderade öppnar för
nepotistiska val och jävsituationer i större utsträckning är andra poster. Ett alternativ är att
lägga alla arvoderade poster under Fullmäktige men då behöver PP och PPA också
diskuteras, där vi dessutom har olika typer av arvodering. Kårstyrelsen tror att den nuvarande
uppdelningen är bra när man avväger jäv och nepotistisk kontra att sålla fram bra kandidater
genom att ha personnära kunskap om dem och om posterna i sig.
Slutligen diskuterade också styrelsen digniteten och inflytelsepotentialen i posterna. Där hade
snarare uppdelningen varit SLTH/LG GU/FN/FUN kontra de övriga men eftersom
motionen inte tar upp det valde vi att utgå från den andra argumenteringen i första hand.
Observera att Kårstyrelsen inte tar något ställningen i antalet poster som ska väljas till de
olika organen då det inte behöver tas i hänsyn och vi väljer den nuvarande formuleringen.

Kårstyrelsen yrkar således
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Kårhuset Lund, 2017-03-31
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

att

avslå motionen i sin helhet.

att

Fullmäktige ålägger styrelsen att i styrdokumenten förtydliga vad som gäller
för uppdelningen samt posterna i tabell ovan.

I Kårstyrelsen tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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Kårhuset Lund, 2017-03-27
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

På grund av misskommunikation och glömska har inget beslut tagits om vilket valförfarande
som ska gälla under FM3, vårens valfullmäktige. Problemet uppdagades samtidigt som
valberedningens förslag skulle skickas ut och därför behövdes ett snabbt beslut.
Undertecknad valde att vi inför detta möte följer den process och de regler som sattes upp av
kårstyrelsen och Fullmäktige inför HöstFM hösten 2016.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Eventuell motkandidatur mot valberedningens förslag måste anmälas till senast 48
timmar efter den dagen då valberedningens förslag kommit ut. Ämnar man
motkandidera mot flera poster skall alla dessa anmälas. Ingen fri nominering
tillämpas på valmötet.
Innan punkten gällande valärenden påbörjas håller valberedningen en kort
presentation som delger, utan att avslöja specifika detaljer, hur intervjuprocesserna
samt bedömningarna av kandidaterna gått till. Valberedningen tar emot frågor och
uppmanar församlingen att ställa relevanta frågor.
Att kandidater till heltidarposter ges maximalt 20 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 8 minuter.
Att kandidater till icke-heltidarposter ges maximalt 10 minuter för presentation och
utfrågning varav presentationen får max pågå i 4 minuter.
Att den första kandidaten att presentera sig, för respektive valärende, alltid är
valberedningens förslag.
Att valberedningen inleder diskussionsdelen av varje valärende genom att läsa upp
en nomineringstext som motiverar varför valberedningens förslag.
Att samtliga närvarande i församlingen har rätt att ställa frågor till kandidaterna
samt delta i diskussionerna. Det är upp till var och en i församlingen att bedöma
lämpligheten av sitt deltagande av fråge- och diskussionsmomenten, men ingen
systematisk eller officiell uteslutning skall förekomma. Undantagen till denna regel
7 är följande tre punkter:
 Fullmäktige har rätt att föra diskussion bakom lykta dörrar.
 Talman har rätt att avbryta eller neka en person att tala om personen
yttrar eller beter sig på ett sätt som uppenbart stör eller vilseleder mötet.
 Kandidater till poster får inte närvara på andra (mot)kandidaters
presentations- och utfrågningsmoment för samma post. Därutöver får
inga kandidater till en post närvara under diskussionsdelen av postens
valärende.
Att för respektive post skall det föras en talarlista som talmanspresidiet ansvarar
för att underhålla. En talarlista etableras under den första intervjun för respektive
post. Detta för att efterföljande motkandidater ska få samma frågor, i samma följd.
När talarlistan är genomarbetad öppnas det upp för övriga frågor. Det är upp till
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Kårhuset Lund, 2017-03-27
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

respektive person på talarlistan att ha komma ihåg frågan som ska ställas till
samtliga kandidater. För att frågorna ska vara relevanta är det rekommenderat att
de inledande frågorna (till talarlistan) är lämpliga för samtliga kandidater.



Uppenbart personspecifika frågor, det vill säga frågor som berör en
specifik person och som är olämplig eller överflödig för andra kandidater,
behöver inte ställas till de övriga kandidaterna.

Undertecknad har beslutat
att

fastställa förhållningsreglerna enligt ovanstående förslag.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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STYRELSEHANDLING
Motion angående att möblera om
Expeditionen
Kårhuset Lund, 2017-04-02
Agnes Sörliden, Generalsekreterare
Niklas Ingemansson, Fullmäktigeledamot
Tim Djärf, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor

Karin Dammer 2017-4-2 10:08
Borttagen: 2017-03-30

Motion angående att möblera om
Expeditionen
Bakgrund
I och med att vi blev en till heltidare i somras passade man på att köpa in ett nytt skrivbord
till Expeditionen också samt att man flyttade på den vita förvaringsmöbel som stått i UtbUs
bås till Expeditionen. Det nya skrivbordet byggdes ihop i december av motionärerna och
man insåg då att det inte passade in i den gamla möbleringen vilken man också tyckte var
väldigt otillgänglig (främst pga ”muren av förvaringsmöbler”), så man provade att möblerade
om till en mer öppen planlösning.
I december storstädades kontoret. Allt som hade förvarats i lådorna i Expeditionen kunde
antingen slängas, så som gamla tygmärken och Sångarstrids-DVDer, eller hörde egentligen
hemma någon annanstans, t ex förlängningssladdar och knivar. Pärmarna som stod i den vita
byrån tillhörde Pedellen, Aktivitetssamordnaren och Informationsansvariga.
Förvaringsmöblerna i Expeditionen används helt enkelt inte till förvaring i dagsläget.
Vi tycker att Expeditionen behöver fortsatt arbete för att bli bra, men tycker också att det
man gjort hittills har gett resultat. T ex gav den nya möbleringen möjlighet till att ställa fram
8 st datorer och surfplattor under Registration Day vilket förenklade registreringen av nya
medlemmar väsentligt.

Enkät om expeditionen
För att ta reda på vad mer som behöver göras för att förbättra Expeditionens funktion
skickades en enkät ut i januari till alla heltidare, styrelseledamöter och utskottsordföranden.
Vi fick in 14 svar, som ni finner i bilagan.
Sammanfattningsvis kom enkäten fram till att rummet främst ska utnyttjas som expedition,
att där gärna ska gå att jobba som funktionär men att det inte ska vara något mötesrum. Man
tycker att expeditionen ska vara välkomnande, vårt ansikte utåt, tillgänglig, informativ, ljus,
fräsch, levande, lugn, ren och ett ställe där man kan och vill vara. Expeditionen bör ha ca 4
fungerande stationära datorer och 6 st arbetsplatser (här var det svårt att veta ifall de som
svarat räknade in kanslistens dator och arbetsplats eller ej), 3 st förvaringsmöbler och
antingen inga eller 2 fåtöljer. Övriga kommentarer som vi fick in var att prioritera
funktionalitet framför estetik och exakt antal möbler, att skapa plats för blipp och blopp som
kommer flyttas från skåpet vid heltidarnas kontor dit ut, att det var svårt att uppskatta antalet
förvaringsmöbler mm när man inte var där i rummet och utan att ha mått, att vi skulle
prioritera andra möbler framför fåtöljerna, att det är fult där nu och att man vill att det ska
bli fräschare och finnas mer färg.
Eftersom de i enkäten kom fram att det behövs fyra stationära datorer i Expeditionen
kontaktades DSG för att ta fram förslag. Vi har dock inte hunnit få svar från Richard och så
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STYRELSEHANDLING
Motion angående att möblera om
Expeditionen
Kårhuset Lund, 2017-04-02
Agnes Sörliden, Generalsekreterare
Niklas Ingemansson, Fullmäktigeledamot
Tim Djärf, Huvudansvarig för Utbildningsfrågor

Karin Dammer 2017-4-2 10:08
Borttagen: 2017-03-30

som vi förstått det behövs det ett större arbete för att gå igenom vad för fungerande
hårdvara vi har på Kåren och hur denna bäst komplimenteras. Vår motion fokuserar därför
på att skapa de önskade ytorna i Expeditionen och inte att köpa in nya datorer.

Förslag på förändring
För att åstadkomma denna mer välkomnande, tillgängligare och mer användbara expedition
föreslår vi att man ska slänga de 7 gamla skrivborden, de tre förvaringarna på hjul som
tidigare stod bredvid kanslistens skrivbord, byrån där man förvarar lamineringspapper, de två
förvaringsmöblerna som tillfälligt står i kopiatorrummet samt några av brevkorgarna efter att
man sett över vilka av dem som inte används längre.
Vi föreslår även att man kastar ett par kontorsstolar, man kan här rationalisera lite och byta
runt med de stolar som heltidarna använder i dagsläget. Vi önskar att vi enbart får fyra (4)
kontorsstolar i expeditionen som kan tillhöra de olika skrivborden.

Figur 1 Ett av de gamla skrivborden
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Borttagen: 2017-03-30

Figur 2 Förvaringsmöbel på hjul

Figur 3 Skrivbord i mitten och förvaringsmöbel där vi haft laminatorspapper

Vi föreslår att man köpa in följande möbler:
Billsta, 1 875 kr
Bordet är tänkt att placeras i mitten av rummet, där tre av skrivborden just nu står
tillsammans. Det runda bordet är tänkt att skapa en plats där våra funktionärer kan slå sig ner
med sina bärbara datorer och sitta i grupp och arbeta. Vi är medvetna om att det finns
grupprum i Kårhuset som man kan boka, men dessa är ofta upptagna och ligger långt ifrån
skrivaren och övriga kontorsredskap samt ibland vill man kanske bara slå sig ner en 15-20
minuter för att stämma av något och då passar ett lättillgängligt bord bättre.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

3 (9)
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Motion angående att möblera om
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Figur 4 Runt vitt bord, Billsta

Bekant, 1 495 kr
Vi vill köpa in fyra st av den här för att ställa längs med väggen mot toaletten och
kopiatorrummet samt längs med fönstren. På dessa finns de möjlighet att placera de fyra
stationära datorerna med bra förvaring av sladdarna undertill. Det är inte elektriskt höj och
sänkbara, vilket vi tror är en onödig feature som lätt skulle kunna missbrukas. Höjden kan
dock ändras manuellt.

Figur 5 Vitt skrivbord, Bekant

Vilmar, 349 kr
Vi vill köpa in fyra (4) stycken stolar som kan stå runt det runda bordet i mitten av rummet.
Dessa stolar kommer vara lättare att flytta runt, ta mindre plats och passa in med det nya
möblemanget.

Figur 6 Vit stol, Vilmar

Sammanfattning av möbler att köpa in:
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Billsta
Bekant
Vilmar
Totalt

1 875 kr
1 495 kr x 4
349 kr x 4
9 251 kr

Yrkanden
Något måste göras omedelbart.
Vi yrkar därför på
att

få slänga:
•
•
•
•

de 7 skrivborden
de 3 förvaringarna på hjul
byrån som det förvarats lamineringspapper i
de två förvaringsmöblerna som tillfälligt står i kopiatorrummet

att

äska 9 500 kr ur Kårhusets underhållsfond för att köpa in:
• 4 nya skrivbord
• 1 runt bord
• 4 Stolar

att

motionärerna får tillåtelse att omorganisera inkorgarna och hyllorna i samråd
med Heidi Eriksson, Teknologkårens kanslist, och Bodil Nilsson,
Teknologkårens ekonom.

I Expeditionens tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

NIKLAS INGEMANSSON

Generalsekreterare 16/17

Informationsansvarig2016 Fullmäktigeledamot 2017

TIM DJÄRF
Ofrivillig deltagare i arbetsgruppen
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Bilaga 1, Enkäten
Vad vill du att expen ska fylla för funktion?

Vilken stämning och känsla tycker du att Expen ska förmedla?
Tycker du att Expen förmedlar detta idag, varför/varför inte?
mottagande, ansikte utåt om man inte känner kåren sen tidigare. om man kommer med sin privata dator tycker jag att det ska
finnas möjlighet att komma åt intranätet med den.
Jag tycker att expen ska ha en ljus och fräsch och välkomnande stämning! Just nu ser skiten ut som en tandläkarmottagning med
det fruktansvärda trädmöblemanget som finns idag! Jag säger ut med skiten och in med nytt! Stationära fungerande datorer mot
väggarna och ett runt bord i mitten där man kan sitta med sina egna bärbara datorer och arbeta! Jag vill att expen ska bli mer
levande och en plats där våra funktionärer kan arbeta samtidigt som medlemmar kommer in och gör sina ärenden i
expeditionen!
Jag tror inte att många tänker på att expen finns eller hur de ska utnyttja den. Jag hade gärna sett att expen blir lite som hänget
fast för funktionärer, ungdomligt och fräsht!
Jag tycker expen ska vara öppen, ljus, fräsch, lättillgänglig, välkomnande, informativ. Efter ommubleringen förmedlar den det
mycket bättre men en hel del möbler skulle kunna slängas och vissa bytas ut för att bli öppnare och fräschare.
Jag tycker den ska förmedla en välkomnande känsla. Den gör det delvis idag, men det kan alltid bli bättre.
Lugn ren och sansad
Najs, där man kan plugga och ha möten typ
Välkomnande! Tycker att den funkar najs :)
Välkomnande, dit en medlem kan vända sig med sina frågor
Välkomnande och inkluderande. Info om våra kanaler ut till medlemmarna t.ex. affisch med tlth.se , Facebooksidan och hur
man kontaktar sin sektion.
Att vara framsidan för Kåren, ett sätt att leda en vidare till rätt person för att få svar på frågor osv.
Bra och schysst plats att arbeta på. Fräshhet.
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Hur många fungerande stationära datorer tycker du att vi bör ha i
Expen?

Hur många skrivbordsplatser (både med och utan datorer, helt
enkelt sittplatser) tycker du att vi bör ha i Expen?
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Hur många möbler för förvaring tycker du att vi bör ha i Expen?

Hur många fåtöljer tycker du att vi bör ha i Expen?

Antal	
  fåtöljer	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  
0	
  

1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

6	
  

7	
  

8	
  

9	
  

10	
  

Har du några övriga tankar kring Expen?
bort med fåtöljerna om det blir trångt, prioritera det andra.
Ut med det gamla och in med nytt! Bort med trämöblerna in med nya fräsch vita!
Gärna mer färg! :)
Jag tycker 5 fungerande stationära inklusive kanslistens vore lagom. 8 skrivbordsplatser = 4 stationära datorer, kanslisten och ett
runt bord som typ har 3 ordentliga men man kan nog sitta fler runt det bordet. 5 möbler för förvaring; den vitan bänken,
postfacken, kanslistens hylla där portomaskinen finns, broschyrställ, samt station för laminering och pappersfix. 2 fåtöljer känns
lagom, svårt att mublera med fler om det även ska få plats ett runt bord i mitten.
Det är svårt att svara på dessa frågor (speciellt den med förvaringsmöbler) när man inte för stunden befinner sig i expen och ser
hur möbler vs utrymme ser ut. Personligen tycker jag att funktion väger tyngre än estetik i det här fallet.
Antalet förvaringsmöbler är irrelevant. Det ska finnas tillräckligt för förvaring av pärmar etc dock utan att kännas som ett lager
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Det är apfult där nu
Uppskattar att sitta där och arbeta, ofta med egen dator. Dock inte så säker på hur genomströmningen ser ut där under
arbetsdagar.
Svårt att svara på antalet möbler utan en definition av storleken. Kanske är det intressantare att be arkitekterna spåna fritt kring
ett givet scenario (Kravprofil). 2 Datorer med access till skrivare och tyngre kraft för generering av Adobe CC filer hade varit
trevligt, (baseras på erfarenhet). Annars använder många sina laptops.
Tänk att vi t.ex. kan flytta ut kassaskåp med rulle nyckel, upphittatskåp m.m.
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Möte

Beslut

Uppdraget

Redovisas Kommentar

S2 13/14 Civilingenjörsringen

Linus Hammarlund S17 16/17

S3 13/14 Funktionärsregister

Linus Hammarlund S16 16/17

S3 16/17 Utvärdering av iZettle

Agnes Sörliden

S13 15/16 Uppföljning av internationaliseringsarbete

Linus Hammarlund S15 16/17

S15 16/17

S13 15/16 Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur Linus Hammarlund S15 16/17
S17 15/16 Nollegeneralens ideella format

Linus Hammarlund S15 16/17

S6 16/17 Las Gegas

Lovisa Majtorp

S17 16/17

S8 16/17 Webbserver och mailserver

David Wessman

S15 16/17

	
  

