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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Lund, 16 September 2018
Hanna Järpedal, Styrelseordförande

S2 18/19

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Maria Gunnarsson till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 3 oktober.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Hanna Järpedal
Styrelseordförande 18/19
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av projektledare i
Näringslivsutskottet
Kårhuset Lund, 2018-09-03
Simon Ersbo, Näringslivsansvarig 18/19

Stadfästande av val av projektledare i
Näringslivsutskottet
Bakgrund
Näringslivsutskottet ska under det kommande verksamhetsåret främst arbeta i projekt, såsom
det gjordes föregående verksamhetsår. Utifrån rekommendation från Näringslivsansvarig
17/18 skulle jag vilja tillsätta en Vice Näringslivsansvarig, som avlasta och hjälpa
Näringslivsansvarig och Näringslivsutskottet. Alla kandidater har blivit intervjuade av
Näringslivsansvarig 18/19.

Förslag
Eftersom att detta måste stadfästas av vår styrelse vid Kåren centralt vill jag att detta görs
Jag yrkar därför på
att
stadfästa valet av följande person till Vice Näringslivsansvarig i
Näringslivsutskottet:
•

Daniel Ögren

för verksamhetsår 18/19.
att
stadfästa valet av följande person till Projektledare för Innovation Week i
Näringslivsutskottet:
•

Daniel Jacobsson

för verksamhetsår 18/19.
att
stadfästa valet av följande till Projektledare för International Week i
Näringslivsutskottet:
•

Viktor Stenvall

för verksamhetsår 18/19.

I Näringslivsutskottet tjänst, dag som ovan

SIMON ERSBO

Näringslivsansvarig 18/19
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av funktionärer inom
Husutskottet
Sängen hemma, Lund, 2018-09-11
Ludvig Eriksson, Pedell 25.0

Stadfästande av val av funktionärer inom
Husutskottet
Bakgrund

1.

Nytt läsår och därmed dags att välja in HUT-ledamöter igen. HUT-ledamöterna är de som
har visat intresse av att fortsätta inom husutskottet, varit med i minst sex månader samt har
varit med flertalet gånger under vårterminen. Utöver det har vi även två stycken

Förslag

2.

Jag yrkar därför på
att

stadfästa valet av följande funktionärer som HUT-ledamoter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

David Uhler Brand,
Anders Nilsson
Sara Axelsson
Erik Dammer
Gabriel Sjöberg
Erik Molin
Markus Rahne
Maria Ekerup
Oscar Blomqvist
My Reimer
Axel Eyton
Arvid Myhrback
Tim Djärf
Emil Thorselius
Oskar Rundbäck Martinsson
Hampus Henåker
joakim Sörensen
Isac Lindsfors
Lasse Heemann
Peter Samuelsson
Jens Elofsson
Hanna Jonsson
Hugo Hildeman
Benjamin Waldeck

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(2)

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av funktionärer inom
Husutskottet
Sängen hemma, Lund, 2018-09-11
Ludvig Eriksson, Pedell 25.0

●
att

Christet Andersson
stadfästa valet av följande Datoransvariga:

●
●

David Uhler Brand
Anders Nilsson

I Husutskottets tjänst, dag som ovan

LUDVIG ERIKSSON
Pedell 25.0
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående permanent installation
av vaktlampor
Sängen hemma, Lund, 2018-09-11
Ludvig Eriksson, Pedell 25.0

Motion angående permanent installation av
vaktlampor
1.

English title: Permanent installation of lights for the
guards

We’ve used small lights on a raisable stand for the guards to be able to see the guests and
check their ID’s. They’ve raised complaints that it isn’t very good and that they would like a
permanent installation in order to both improve the light and also make it easier.
2.
Bakgrund
Vi använder i nuläget ett höj- och sänkbart stativ med små bygglampor på för vakterna under
eftersläpp i gasque så att de kan se gästerna samt deras ID-handlingar. Detta krävs att vi
plockar fram och undan vid varje användning. Vi har även fått klagomål från vakterna att de
skulle vilja ha bättre belysning och gärna en permanent sådan.
Vi har pratat med Akademiska Hus som har godkänt att lampor installeras och har gett oss
en offert på 9800 ex moms (+8% adm. avgift). Detta landar då på 13230 för installation av 3
stycken lampor.
3.
Förslag
Vi anser att det är en rimlig kostnad för att förbättra arbetsmiljön för våra inhyrda vakter och
är även något som tillståndsenheten kan se på positivt då det förhoppningsvis ger oss bättre
överblick över kön.
Jag yrkar därför på
att
åsidosätta 15000 kr för att kunna installera dessa lampor och täcka eventuella
extrakostnader.

I Husutskottets tjänst, dag som ovan

LUDVIG ERIKSSON
Pedell 25.0
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POSEIDON
Floodlight with built-in LED.
Body in PA6+GF marine corrosion
resistant (10/20/30/50/70/100W).
Painted die-cast aluminium body (150/200W).
PC diffuser.
Classe II (10/20/30/50/70/100W).
Classe I (150/200W).
Built-in driver.
Code

40839

Info

LED SMS 2835

Finishing

Nero - Black

Beam

110 °

Watt

30

Colour temperature

4000 °K

Volt

230V 50/60Hz

Lumen
CRI

2700

Power factor

>0,9

IP Protection

IP65

Dimensions

188x195x40 mm

IK

08

Weight

0,49 Kg

>80

Via Guardia del Consiglio, 29 - 47899 Serravalle - Rep. San Marino
Tel. +378 0549 901188 - Fax +378 0549 900612
marinocristal@marinocristal.com - www.marinocristal.com

STYRELSEHANDLING
Motion angående International
Introduction
Kårhuset Lund, 2018-09-02
Tobias Wrammerfors, SA 17/18

Motion angående International Introduction
Bakgrund
Utöver den stora nollningen på hösten arrangeras det även en mindre nollning för
internationella studenter i januari. Denna har förut arrangerats av en projektgrupp vars
ordförande (Head of International Introduction, förkortat HIntInt) valts av fullmäktige och
legat under nollU.
Inför 2017 verkar dock denna post ha försvunnit spårlöst från alla styrdokument (förutom
budgeten, då det fortfarande finns en budget för vårnollningen) av oklar anledning och
därför utlystes inte posten förrens hösten 2017, och inga kandidater hittades, varpå
Studiesocialt ansvarig själv organiserade vårnollningen vilket fungerade men inte var en
optimal lösning. Rent formellt så finns därför posten inte överhuvudtaget, vilket förmodligen
inte har varit ett medvetet beslut att ta bort den då budgeten finns kvar, utan snarare något
som missats i styrdokumentsrevideringen eller förlorats i IT-kraschen 2016.
Initiellt, då vårnollningen är jämförbar i storlek med andra projekt under AktU såsom F1 Röj
eller Sångarstriden föreslogs det att införa vårnollningen som projektgrupp under
Aktivitetssamordnaren, dock nåddes konsensus under S15 2018 att detta skulle innebära
mycket extra arbete för Aktsam vid en tidpunkt då denna redan är tungt belastad. Med tanke
på detta samt att nollegeneralen ska bli ideell och det därför bör undvikas att lägga nya ansvar
på nollegeneralen och NollU, föreslår jag därför att återinföra posten som HIntInt som
ordförande för ett nytt utskott, det Internationella Nollningsutskottet, eller INNU.
Under S15 2018 nåddes även konsensus att styrelsen skulle ansvara för att internationell
nollning VT19 blir av, då det är stor sannolikhet att de ansvariga posterna inte kommer
kunna väljas i tid då posten återinförs tidigast (om denna motion antas på FM1 HT18) 6
månader efter den bör väljas.
English summary: The position of Head of the International Introduction, responsible for
arranging the introduction for international students arriving at the beginning of the spring
semester, has vanished from all governing documents for unclear reasons. I propose
reintroducing it as the head of a new committee, the International Introduction Committee
INNU.

Förslag
Posten borde återinföras som ordförande för ett nytt utskott.
Jag yrkar därför på
att

göra följande ändringar i reglementet:
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STYRELSEHANDLING
Motion angående International
Introduction
Kårhuset Lund, 2018-09-02
Tobias Wrammerfors, SA 17/18






Under 1.2.2 ”Valfullmäktige” lägga till Head of International Introduction (1) under
posterna det åligger fullmäktige att välja.
Under 5.7 ”Nollningsutskottet” ändra ”Nollningsutskottet, NollU ska verka för att
ge nyantagna studenter vid LTH en nollning.” till ”Nollningsutskottet, NollU ska
verka för att ge nyantagna studenter till höstterminen vid LTH en nollning.”
Lägga till kapitel 5.8 som följer, samt justera numreringen av efterföljande punkter:

International Introduction
Det Internationella Nollningsutskottet, INNU, ska verka för att ge de internationella
studenter som anländer till LTH till vårterminen en nollning. Den internationella
nollningen ska vara utformad för att ge de internationella studenterna möjlighet att
lära känna både andra internationella och svenska studenter vid LTH genom sociala
aktiviteter, samt uppmuntra till studier och vidare engagemang inom Teknologkåren.

att
att

anta uskottsdirektiv för INNU enligt bilaga.
ålägga styrelsen 18/19 att ansvara för att det arrangeras en internationell
nollning VT19 då posten återinförs sent nog att det råder stor risk att en
HIntInt inte kan väljas i tid

I internationaliseringens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för INNU
Kårhuset Lund, 2018-09-02
Tobias Wrammerfors, SA

Utskottsdirektiv för INNU
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Det här dokumentet beskriver det Internationella Nollningsutskottets (INNU) struktur och
funktionärer samt vad som åligger dessa.

1.2.

Historik

Utkast färdigställt av: Tobias Wrammerfors
Ursprungligen antagen enligt beslut: xx

2.

Syfte

Det Internationella Nollningsutskottet, INNU, ska verka för att ge de internationella
studenter som anländer till LTH till vårterminen en nollning. Den internationella nollningen
ska vara utformad för att ge de internationella studenterna möjlighet att lära känna både
andra internationella och svenska studenter vid LTH genom sociala aktiviteter, samt
uppmuntra till studier och vidare engagemang inom Teknologkåren.

3.

Uppgifter

INNU ska rekrytera faddrar (international mentors på engelska) och bilda faddergrupper
med de inkommande internationella studenterna.
INNU ska arrangera mat och campusrundvandring samt en möjlighet för de nyanlända
internationella studenterna i samråd med internationella avdelningen på LTH.
INNU ska arrangera sociala aktiviteter för de nyanlända internationella studenterna under 2–
4 veckors tid.

4.

Organisation

INNU består av en Head of International Introduction (HIntInt) samt erforderligt antal
Introducers (rekommenderat antal 3) samt erforderligt antal faddrar (som är volontärer, ej
funktionärer).

4.1.

HIntInt

Det åligger HIntInt att leda INNU:s arbete samt hålla god kontakt med internationella
avdelningen på LTH.
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UTSKOTTSDIREKTIV
Utskottsdirektiv för INNU
Kårhuset Lund, 2018-09-02
Tobias Wrammerfors, SA

4.2.

Introducers

Det åligger introducers att bistå HIntInt i dess arbete samt att ansvara för aktiviteter,
informationsspridning samt koordinering av faddrar under den internationella nollningen.
Rekommenderat antal är 3, en för varje ansvarsområde (aktiviteter, information, faddrar).

4.3.

Faddrar (Mentors)

Det åligger faddrar att delta i fadderutbildningar samt att ansvara för att minst en fadder i
varje faddergrupp är närvarande på varje aktivitet gruppens internationella studenter närvarar
på under nollningen.
Faddrar är volontärer och ej funktionärer.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående priset för Rulle
Kårhuset Lund, XXXXX
Maria Ekerup, Generalsekreterare

Motion angående priset för Rulle
Bakgrund
Priset på rulle har inte förändrats det senaste 10 åren vilket gör att de behöver ske en
revidering. Revideringen behöver göras då det har hänt mycket med bensinpriser, inflationen
och andra kostnader rörande bilen under de senaste 10 åren. I dag är priset för Rulle 3 kr/km
och minimidebitering 20 km, alltså 60 kr. Andra sektionsbilar kostar följande: F-bilen 4
kr/km och minimidebitering 80 kr och V-bilen 3,5 kr/km. En standard resa till Nova för att
handla mat skulle landa på någonstans mellan 200 kr och 400 kr beroende på hur lång tid
man lånar och hur många km man kör om man hyr en bil från ett hyrbilsföretag.
Som budgeten ligger i dagsläget backar Rulle (och extra-Rulle) med ungefär 50 000 kr om
året, inkluderat avskrivningen på rulle som ligger på cirka 57 000 kr. Detta betyder att var 5e
år backar kåren en bil. Alltså Rulle bär inte sig själv i dagsläget. Därför vill vi öka priset för
att hyra Rulle. Förutom den ekonomiska aspekten har kåren även en miljöpolicy där det står
att vi ska försöka minimera användandet av bilen på korta sträckor.
Till motionen finns en beräkning bifogad på vad intäkterna är idag och vad den skulle bli vid
olika priser och minimidebitering. Det finns även en beräkning på vad de olika priserna
skulle innebära för prisökning för sektionerna och utskotten på kåren. Priserna är baserade
på förra verksamhetsårets siffror.

Förslag
Vi yrkar därför på
att
Kårstyrelsen reviderar priset för Rulle enligt någon av förslagen. Med start på det
nya priset den 1 november.
att
Paragraf 2.5 i Riktlinjer för Teknologkårens bilar uppdateras i enlighet med
Kårstyrelsens beslut.

I Budgetens tjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP

ANDERS NILSSON

Generalsekreterare 18/19

Generalsekreterare 17/18
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STYRELSEHANDLING
Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

Projektplan: IT-infrastruktur på
Teknologkåren
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Det senaste verksamhetsåret har kantats av kraschar och annat strul i Teknologkårens
datorsystem vilket lett till stora konsekvenser i det dagliga arbetet för våra
funktionärer. Problembilden ligger mycket i att de system Teknologkåren använder
idag har några år på nacken samt att de personer med kunskap om systemet antingen
börjar försvinna ur organisation eller har försvunnit.
Vidare har sättet Teknologkårens funktionärer arbetar med digitala filer förändrats
och det finns ett större behov av att kunna jobba från olika platser samt att dela
dokument med varandra på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Under året 17/18 har ny
hårdvara köpts in och installerats. Det kvarstår några detaljer kring installation,
dokumentation och utvärdering av lösning.

Vad?
2.

Projektmål

Skapa en IT-infrastruktur för datorkonton, mail-, fil- och delningssystem. Utvärdera
vår struktur för att inte påverka våran verksamhet i någon större grad. Dokumentera
den implementerade lösningen.

Vem?
3.
Projektansvarig
Pontus Landgren

4.

Samarbetspartners och intressenter

Lämpliga samarbetspartners är LTHs datordriftsgrupp DDG. Intressenter inom
Teknologkåren är DSG och de sektioner som använder Teknologkårens IT-system,
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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STYRELSEHANDLING
Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

framförallt gäller detta K och W då dessa i dagsläget använder vårt mailsystem.

Hur?
5.

Aktiviteter
Se över vad vi har gjort och vad som finns kvar att göra. Är exempelvis:
Mailserver, drivestruktur och användarkonton (G-suite), fasa ut det gamla
systemet med DHCP, administratörsrättigheter och dokumentation fixat?
Kontrollera även vilka sektioner som är berörda av våra förändringar.
Skriv en slutrapport om arbetet.
Skriv en guide för hur man hanterar Teknologkårens IT-system.

6.

Tidsplan
Under hösten: Påbörja dokumentation för vad som har gjorts samt
konkretisera exakt vad vi ska göra. Fasa ut alla gamla system.
Under våren: skriva slutrapport och skriva en guide.

7.
Budget
15 000 kr finnes enligt uppgift från GS.
8.
Redovisning
Slutrapport och Guide till IT-systemet.
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STYRELSEHANDLING
Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

Projektplan: Implementation av
Varumärkesplattform
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Under verksamhetsåret 16/17 utreddes Teknologkårens varumärke och namn, vilket
arbetades vidare med under 17/18. Oavsett om det mynnar ut i en förändring eller
inte behövs det arbetas med att beslutet implementeras och förankras ordentligt i
hela organisationen. Teknologkåren behöver strategiskt jobba med frågan för att
behålla legitimiteten i eventuella förändringar och för att det faktiskt ska bli något av
projektet.

Vad?
2.
Projektmål
Ge Teknologkåren förutsättningar att kunna kommunicera sitt brand från en tydlig
bild av vilka vi är.

Vem?
3.
Projektansvarig
Hanna Järpedal

4.

Samarbetspartners och intressenter

Teknologkårens alla olika organ, ex utskott, sektioner, fria föreningar.

Hur?
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Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

5.

Aktiviteter

Workshop med sektioner där Teknologkårens varumärke kartläggs och beslutas om.
Låta fullmäktige diskutera Teknologkårens varumärke.
Diskutera med LTH gällande deras varumärke och strategi agenda.
6.
Tidsplan
Under hösten: Ha en workshop och diskussionsmöte med fullmäktige.
Under våren: Gör förändringar i grafisk material och implementera andra
förändringar.
7.
Redovisning
Dokument med framtida strategi, eventuellt nytt grafiskt material.
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Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

Projektplan: Vem gör vad - En
organisationskartläggning
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Begrepp som “Teknologkåren centralt”, “kåren centralt” och “centralorganisationen”
har börjat användas mer och mer. Skillnaden och likheterna mellan sektionerna och
Teknologkårens centralorganisation poängteras och synliggörs i hopp om att knyta
organisationerna närmare varandra. Problemet är att det inte finns något tydlig
utgångspunkt för vilka skillnaderna och likheterna egentligen är och om de
överhuvudtaget borde existera. Är centralorganisationen en extra sektion?
Konkurrerar centralorganisationen med sektionerna? Vem eller vilka aktörer riktar sig
centralorganisationen mot?

Vad?
2.
Projektmål
Tydliggör relationen mellan Teknologkåren och dess sektioner för att förbättra
relationerna däremellan.

Vem?
3.
Projektansvarig
Hanna Järpedal

4.

Samarbetspartners och intressenter

Teknologkårens organisation såsom: utskott, sektioner och fria föreningar.
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Projektplan VP
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Kårstyrelsen 18/19

Hur?
5.
Aktiviteter
Anordna en workshop för samtliga styrelser kopplade till Teknologkåren.
Skriv ett förslag på Samarbetsavtal.
Skicka ut förslaget på remiss.
Genomför förslaget.
Lämna över plan för implementation och uppföljning.
6.
Tidsplan
Under hösten: Workshop med styrelserna och fatta beslut om det ska skrivas ett
samarbetsavtal. Inleda en remissrunda.
Under våren: Ha ute en remiss. Besluta om hur samarbetet ska se ut och följas upp.
7.
Redovisning
Tydligt samarbetsavtal inom Teknologkåren.
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Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

Projektplan: Pedellen - Problembild och
utredning
Varför?
1.

Bakgrund och syfte

Det finns idag en negativ bild av att man som Pedell blir arg och bitter under sin
mandatperiod. Även om bilden kanske inte är helt sann så existerar problemet med
att våra Pedeller jobbar väldigt mycket, är ofta väldigt stressade och lever på gränsen
till utbrändhet. Det är inte ett nytt problem utan tidigare utredningar har gjorts med
varierande omfattning. De har dock inte genererat några lösningar

Vad?
2.

Projektmål

Ge förslag på lösningar som skulle kunna genomföras för att minska Pedellens
arbetsbelastning och förbättra dess situation.
Implementera föreslagna förändringar och på så sätt förbättra Pedellens
arbetsbelastning.

Vem?
3.

Projektansvarig

Patrik Gustafsson

4.

Samarbetspartners och intressenter

Intressenter är Husutskottet som har både mycket insikt i Pedellens arbetsuppgifter,
och bör kunna bidra med ett historiskt perspektiv. Även resterande heltidare och
Kanslist berörs av eventuella förändringar i arbetsuppgifter.
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Hur?
5.

Aktiviteter

Hitta det tidigare arbetet och kartlägg dess slutsatser. Vilka förändringar kan vi
genomföra nu? Behöver något invänta verksamhetsplanspunkten om Kanslist Ekonom.
Gör förslag på ny arbetsfördelning.

6.

Tidsplan

Under hösten: Hitta tidigare arbete och arbeta fram ett förslag på ny
arbetsfördelning.
Under våren: Börja implementera den nya arbetsfördelning och förbered en tydlig
överlämning för Pedell 26.0. Utvärdera förändringen.
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Projektplan: Kanslist – ekonom
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Teknologkåren har idag en ekonom som arbetar på 40 % samt en kanslist som även
arbetar som ekonomiassistent om sammanlagt 70 %. Teknologkårens ekonom
uttryckte under 2016/2017 ett önskemål om att gå ner i tid och därav gjordes dagens
fördelning. Men vår ekonom har även uttryckt att hon med tiden vill minska sin
arbetsgrad ytterligare och med tiden sluta som Teknologkårens ekonom, detta
samtidigt som vår kanslist är intresserad av att öka sin arbetsgrad och även axla rollen
som ekonom. Detta innebär att Teknologkåren behöver ställa om för detta och även
ha en plan så att inte kunskap går förlorad och att vår kanslist har kunskapen för att
ta över detta arbetet. Detta arbetet innebär även en översyn av det administrativa
arbetet som görs och de arbetsprocesser som finns.

Vad?
2.
Projektmål
Kartlägga vilka arbetsuppgifter som görs idag och om arbetsgraden speglar
arbetsbördan.
Ge kanslisten tillräcklig kunskap för sitt framtida ekonomiarbete och utred om det
finns möjlighet för kanslisten att avlasta heltidarnas administrativa arbete ytterligare.

Vem?
3.
Projektansvarig
Patrik Gustafsson.

4.

Samarbetspartners och intressenter

Heltidarna specifikt GS, Pedell och Aktsam samt berörda av tjänster som
sektionerna, HTS och KFS.
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Hur?
5.
Aktiviteter
Kartlägga vilka arbetsuppgifter som görs idag och dess tidsåtgång även dess olika
kompetenskrav. Fråga ut Heidi och Bodil om deras syn på de olika tjänsterna.
Kartlägga vilka arbetsuppgifter som inte hinns med idag och om något kan
effektiviseras.
6.
Tidsplan
Under hösten: Kartlägga förutsättningar för tjänsterna tillsammans med Heidi, Bodil
och heltidarna.
Under våren: Skriva en rapport med konkreta förslag på förändringar som kan börja
implementeras.
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Projektplan: Marknadsföring och rekrytering
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Den senaste tiden har Teknologkåren kämpat med ett lägre söktryck till olika
funktionärsposter och oklarheter kring hur vår valprocess. Detta har skapat osäkerhet
och merarbete för delar av våra funktionärer. Samtidigt har Teknologkårens
valberedning de senaste åren flaggat för att deras arbete inte känns meningsfullt och
är svårt att genomföra. Detta har bland annat bidragit till svårigheter med att
rekrytera en valberedning till Teknologkåren centralt. Därav behöver Teknologkåren
arbeta med sin interna marknadsföring och rekryteringsprocess

Vad?
2.

Projektmål

Utred och förbättra hur valberedningen arbetar och skapa en tydlig och rättssäker
valprocess för samtliga val inom Teknologkåren. Utreda Teknologkårens rekrytering
och marknadsföring av poster.

Vem?
3.
Projektansvarig
Karl Borg

4.

Samarbetspartners och intressenter

Alla funktionärer och blivande funktionärer.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(2)

STYRELSEHANDLING
Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

Hur?
5.

Aktiviteter
Ta reda på hur andra organisationer arbetar med rekrytering av funktionärer.
Handlingsplan för rekrytering och vår valprocess (ex. intervjuer, mötestider).
Valberedningsutbildning under hösten och våren för alla som arbetar med
val.

6.
Tidsplan
Under hösten: Anordna valberedningsutbildning och färdigställ handlingsplan för
rekrytering och valprocess.
Under våren: Anordna valberedningsutbildning och lämna projektet för i år.
7.
Redovisning
Beslutad valprocess och handlingsplan för framtida rekrytering.
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Projektplan: Långsiktig ekonomiplanering
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Teknologkåren besitter idag en stark ekonomisk styrka, men vi behöver utreda hur vi
som studentorganisation kan spara på bästa sätt. Detta för att säkerställa en långsiktig
och hållbar ekonomi med möjlighet för framtida investeringar. Det finns även en
efterfrågan från företag och alumner att bidra till vår verksamhet för att visa sin
uppskattning för det arbete Teknologkåren gör idag och har gjort tidigare. Även
LTH har visat intresse för att hjälpa oss i denna frågan, då de via LU besitter kunskap
inom detta område

Vad?
2.
Projektmål
Utveckla en långsiktigt ekonomisk strategi och se över behov samt möjlighet av ett
donationssystem för Teknologkåren.

Vem?
3.
Projektansvarig
Pontus Landgren.

4.

Samarbetspartners och intressenter

ARKAD, LU via LTH, eventuella donatorer, kontaktpersoner på banken,
Lundaekonomerna är intressenter. Eventuella samarbetspartners kan finnas i Reftec.
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Hur?
5.
Aktiviteter
Följa upp dagens ekonomiska styrdokument och se om dessa återspeglar dagens
verksamhet.
Hämta in exempel på ekonomiska strategier från andra organisationer.
Kartlägga tidigare struktur för donationssystem och om detta går att starta upp detta
igen.

6.
Tidsplan
Under hösten: Kartlägga dagens ekonomiska planering och förbättra denna.
Under våren: Starta upp en grund för Teknologkårens donationssystem.

7.
Redovisning
Ekonomisk strategi för Teknologkåren samt upprättat ett donationssystem.
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Projektplan: GDPR
Varför?
1.

Bakgrund och syfte

I maj 2018 infördes en ny EU-lag kring behandling av personuppgifter. Detta gör att
vi måste se över hur vi jobbar med lagring och hantering av personuppgifter, både
centralt men även på sektionerna. Arbetet startades upp verksamhetsåret 17/18, och
måste nu fortsätta utvecklas och implementeras.

Vad?
2.

Projektmål

Se till att styrdokumenten som rör GDPR implementeras och gör eventuella
förändringar i dessa för att dessa ska fungera i praktiken.
Se till att alla centrala funktionärer tydligt vet hur de ska hantera GDPR.

Vem?
3.

Projektansvarig

Pontus Landgren

4.

Samarbetspartners och intressenter

Sektionerna, utskotten och de fria föreningarna bör allihopa inkluderas i arbetet.
Kåren bör ta till vara på möjligheten att stötta dem i sitt arbete med
personuppgiftshantering, då det nog upplevs som betungande för många.
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Hur?
5.

Aktiviteter

Se över nya lagtolkningar som kan innebära förändringar i de krav som finns för
studentkårer.
Se till att vi har avtal med de som får personuppgifter från och även hanterar den
datan vi har.
Titta närmare på vad det innebär att ha ett dataskyddsombud och detta är något vi
bör ha.
Hjälpa sektionerna i deras arbete med GDPR, exempelvis med workshops och
lathundar.

6.

Tidsplan

Under hösten: se till att vi har alla de system som vi behöver och dessa funkar. Se
över samtliga som får uppgifter och lämnar uppgifter till oss så att rätt avtal finns.
Under våren: uppdatera styrdokument, prata GDPR med sektionsstyrelserna.
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Projektplan: Civilingenjörsringen
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Sedan hösten 2013 har styrelsen haft till uppgift att diskutera rättigheterna till vår
logotyp samt Civilingenjörsringen. Dessvärre är detta en komplicerad fråga som
aldrig riktigt har fått ta den plats den behövt, mycket på grund av tidsbrist och andra
projekt som har varit högre prioriterade. Men ju längre Teknologkåren väntar med
att lösa rättighetsproblemet kommer det bli ännu svårare att lösa problematiken.

Vad?
2.
Projektmål
Reda ut vem som äger rättigheterna till vår logotyp.

Vem?
3.
Projektansvarig
Maria Gunnarsson

4.

Samarbetspartners och intressenter

Våra jurister, guldsmedjan som äger rättigheterna.
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Hur?
5.

Aktiviteter
Kartlägga tidigare arbete och upprätta kontakt igen med guldsmedjan. Ta
hjälp av våra jurister för att se vilka möjligheter vi har för att få rättigheterna.

6.
Tidsplan
Under hösten: Kartlägga arbetet och prata med juristerna.
Under våren: Lösa konflikten gällande rättigheterna.
7.

Budget
Kommer innebära kostnader för Teknologkåren, kommer behöva hanteras
när utgifterna är kända.
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Projektplan: Kultur och ohälsa
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Teknologkåren har lojala funktionärer som sliter med sina olika uppdrag.
Teknologkåren bör arbeta med hur visar vi vår uppskattning för deras arbete samt
hur vi får alla att känna sig välkomna och må bra i vår organisation. Vi kan idag
bevittna hur fler och fler personer lider av psykosocial ohälsa och Teknologkåren bör
arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö och arbetsbelastning för sina
funktionärer.

Vad?
Kolla på Ws enkät om hur funktionärer mår. På F finns en likabehandlingsplan som
är som en mini-VP som varje utskott har. Skyltningen i Kårhuset! Hur använder vi
Expen? Principdiskussion! Dörr-frågan.

Projektmål

2.

Projektmål 1: Utreda hur Teknologkåren arbetar idag för att främja god arbetsmiljö och hur
vi får alla må bra.

-

Kartlägg vilka arbetsuppgifter som tar upp mycket tid och undersöka om
dessa kan underlättas på något vis.
Utred vad som förväntas av heltidarna utöver arbetstid.

Projektmål 2: Ta fram en handlingsplan för hur Teknologkåren ska arbeta proaktivt
för att främja ett klimat där alla mår bra och känner sig välkomna
- Handlingsplanen bör hantera hur man kan ha ett mer välkomnande
bemötande på kontoret, inom utskotten, mot sektionerna och de enskilda
medlemmarna. I utskottets överlämning bör kulturen inom och utåt
diskuteras.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(2)

STYRELSEHANDLING
Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

Vem?
3.
Projektansvarig
Projektet ligger på is under hösten, ansvarig utses i mån av tid.

4.

Samarbetspartners och intressenter

Teknologkårens funktionärer även inkluderat sektionernas funktionärer.

Hur?
5.
Aktiviteter
Workshop med funktionärerna (förslagsvis i samband med ett tackevent) där
arbetssituationen diskuteras och kartläggs.
Intervjua funktionärer, både nuvarande och äldre. Intervjua även sektionsstyrelser.
6.
Tidsplan
Under hösten: VP-punkten prioriteras inte.
Under våren: Starta upp arbetet om tid finns.
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Projektplan: Campus Helsingborg
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Campus Helsingborg är i en utvecklingsfas. Både LU och Helsingborgs kommun vill
se Campus Helsingborg växa och stärka upp studentlivet i kommunen. Det är viktigt
att Teknologkåren är väl insatta i detta arbetet och aktivt arbetar med Campus
Helsingborg. Idag arbetar Ingenjörssektionen väldigt fritt och Teknologkåren centralt
bör bidra till stöd och hjälp i en större utsträckning än vad vi gör idag.

Vad?
2.
Projektmål
Binda ING-sektionen ännu närmare Teknologkåren samtidigt som vi ser till att deras
arbete underlättas samt att deras intressen främjas i samarbetet med Helsingborg.

Vem?
3.
Projektansvarig
Maria Gunnarsson

4.

Samarbetspartners och intressenter

ING-sektionen, Heltidarna, Styrelsen, Fullmäktige, Helsingborgs stad samt LUS via
CHSK.
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Hur?
5.
Aktiviteter
Workshop tillsammans med ING-sektionen (förslagsvis i samband med ett
styrelsemöte i Helsingborgen), diskutera med LTH gällande deras tankar och visioner
med Campus Helsingborg.
Plocka fram en strategi för Teknologkåren och Helsingborg som fastställs av
fullmäktige (på ett möte i Helsingborgen).

6.
Tidsplan
Under hösten: Kartlägga LTHs strategi och även ING-sektionens behov.
Under våren: Ta fram en strategi och få denna klubbad av fullmäktige.
7.
Redovisning
Strategisk plan för samarbetet med ING-sektionen och Campus Helsingborg.
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Projektplan: Överlämning
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Verksamhetsplanen för 2017/2018 innehöll en punkt gällande en bra överlämning
för kårens funktionärer. En riktlinje togs fram för hur en bra överlämning ska
utformas och vad den ska innehålla. Men nu behöver Teknologkåren arbeta för att
implementera denna riktlinje och även följa upp så att arbetet fungerar i praktiken.

Vad?
2.
Projektmål
Skapa förutsättningar och redskap för att alla funktionärer ska få ett testamente
överlämnat.

Vem?
3.
Projektansvarig
Sophia Grimmeiss Grahm

4.

Samarbetspartners och intressenter

Samtliga funktionärer på Teknologkåren.

Hur?
5.
Aktiviteter
Vilka poster har testamente samt hur fungerade de olika överlämningarna samt
komma med förslag på förbättringar.
Uppmuntra starkt de funktionärer som inte har testamenten att skriva dessa.
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6.
Tidsplan
Under hösten: Kartläggning av kårens testamente samt utvärdering av de olika
överlämningarna.
Under våren: Punkten beräknas avslutas under hösten.
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