DAGORDNING
Styrelsemöte 1
Kårhuset Lund, 2016-08-26
Karin Dammer, Styrelseordförande

Dagordning Styrelsemöte 1
Tid: Torsdag 1 september 2016, 17:30
Plats: Hollywood, Kårhuset
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DAGORDNING
Styrelsemöte 1
Kårhuset Lund, 2016-08-26
Karin Dammer, Styrelseordförande

I Styrelsens tjänst,

KARIN DAMMER
Styrelseordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 16 juni 2016
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 17 15/16
Tid: Onsdag den 25:e Maj 2016 klockan 17.15
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Björn Sanders
Oskar Hansson
Anders Lundqvist Persson
Micaela Bortas
Dante Zia
Peter Dahl
Karin Dammer

Adjungerade

UE Electus
Informationsansvarig
Pålsjö
VKOi
FM Talman
VKOs
Slaget om Lund
K-ordförande
HU Electus
Motionär
I-ordförande
Kårordförande Electus
Nollegeneral
Styrelseledamot Electus
LundaPyrot
Ingenjörer Utan Gränser
Kårhusservie Förvaltare

Jacob Adamowicz
Niklas Ingemansson
Desirée Ohlsson
Linn Svärd
Daniel Lundell
Carolina Koronen
Martin Persson
Marika Arvidsson
Tim Djärf
Erik Molin
Svante Nyman
Linus Hammarlund
Nicolas Salas
Emil Thorselius
Arvid Waldén Myhlback
Lukas Leander
Rasmus Kjellén

t.o.m. § 16

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:15.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.

saknas info om exakt närvaro
t.o.m. § 21, från § 25
till § 11
t.o.m. § 21
t.o.m. § 16, från § 20.5 till § 21
till § 15, från § 25
till § 11
f.o.m. § 11a
från § 20 t.o.m. § 21
f.o.m § 14
f.o.m. § 14
från § 18 t.o.m. § 20
från § 21

Styrelsen beslöt
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 4 Val av justeringsperson

Oskar nominerade Karin till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Karin Dammer till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och adjungeringar

Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan
ovan.

§ 6 Föredragningslistan

Oskar yrkade
att behandla sent inkommen motion gällande fyrverkerier under
nollningen som § 20.5
Styrelsen beslöt
att bifalla föredragningslistan med ändringar.
Ordningsfråga lyftes om att avsluta mötet senast 23.00.
Styrelsen beslöt
att bifalla ordningsfrågan.

§ 7 Datum för justering av
protokoll

Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 1 juni, och
underskrivet den 8 juni.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Inget tidigare protokoll förelåg.

§ 9 Meddelanden

Desirée meddelade att sista Pålsjö släpptes idag.
Linn meddelade att LUS poster fortfarande behöver tillsättas.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna och Rapport om Slaget om Lund förelåg.
utskott
Martin Persson föredrog rapporten.
F-sektionen vann Slaget om Lund.
Martin Persson och Svante Nyman lämnade mötet 17:24.
Presidierapport förelåg.
Linus Hammarlund anlände till mötet 17:28.
Protokollsanteckning:

§ 11 b) Rapport om ekonomin

Protokoll Kårstyrelsen

Som den flygtränade funktionären i scenariot ovan, är jag inte helt nöjd med denna
beskrivning, då den implicerar att det skulle ha varit bristande kompetens eller
ansvarskänsla från annan funktionär respektive min sida som orsakat kraschen.
Detta är olyckligt, eftersom kraschen orsakades av ett mjukvarufel, snarare än
pilotfel. Man kan även tillägga att jag lagat den trasiga dronen, och den skadade
läkarstudenten när jag pratade med honom mest verkade taggad på att få åka till
akuten.
Med vänliga hälsningar,
Erik Molin
Ingen rapport förelåg.
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§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Inga kommande styrelsemöten föreligger.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Niklas Ingemansson föredrog valärenden.
stadfästande av val.
Styrelsen beslutade
att stadfästa valärendet enligt inlämnade förslag.
Linn Svärd föredrog ett valärende gällande tillsättning av sig själv i
LGGU.
Styrelsen beslutade
att inte lyfta ärendet.
§ 14 Motion ang. Möblemang i
Cornelis

Erik Molin föredrog ärendet.
Diskussion.
Emil Thorselius anlände till mötet 17:35.
John Alvén anlände till mötet 17:41.
Arvid Waldén Myhlback anlände till mötet 17:43.
Peter yrkade
att ta besluten i klump.
att betrakta garderoben som möblemang
att öka möblemangsbudgeten med 10 000kr netto
att bifalla konkretiseringen av möblemang, exklusive gasqueförändringar.
att bifalla konkretiseringen av belysning
att återremittera konkretiseringen av väggbeklädnad.

Styrelsen beslutade
att bifalla Peters första yrkande.
att bifalla samtliga att-satser.
§ 15 Motion angående
Jacob Karlsson föredrog ärendet.
konkretisering av rambudget för
verksamhetsåret 16/17
Erik Molin lämnade mötet 17:55.
Diskussion.
Protokollsanteckning:

”Nu klubbar vi det här”
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 16 Motion angående inköp
kopplade till ny
heltidsarvoderad funktionär

Jacob Karlsson föredrog ärendet.
Diskussion.

Björn yrkade
att ändra från ”Kårhusets investeringsfond” till ”budgetavsteg på
ADM01 – 5410”.
Protokoll Kårstyrelsen
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Styrelsen beslutade
att bifalla Björns ändringsyrkande.
att bifalla motionen med ändringsyrkande.
Tim Djärf och Jacob Karlsson lämnade mötet 18:04.
§ 17 Motion angående budget för
Björn föredrog ärendet.
BEST 15/16 (sommarkurs)
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
§ 18 Motion angående budget för
BEST 16/17 (arbetskläder
till T-shirts)

Björn föredrog ärendet.
Diskussion.
Lukas Leander anlände till mötet 18:08.
Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.

§ 19 Förslag till Proposition
Anders föredrog ärendet.
angående tillägg i policy för Fria
föreningar
Diskussion
Styrelsen beslutade
att lyfta propositionen enligt bilaga.
§ 20 Motion angående att uppta
Lukas Leander föredrog ärendet.
Ingenjörer utan gränser som Fri
förening
Diskussion
Björn yrkade
att Ingenjörer utan Gränser upptas som Fri Förening vid
Teknologkåren vid LTH. Om ”Proposition angående tillägg i
Policy för Fria Föreningar” faller i Fullmäktige upphör detta
beslut att gälla.
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns att-sats.
Lukas Leander lämnade mötet 18:20.
Mötet ajouurnerades 18:20 till 18.50.
Linn Svärd anlände till mötet 18:50.
§ 20.5 Motion angående
Nicolás Salas anlände till mötet 18.51.
Fyrverkerier udner Nollningen
Nicolás Salas föredrog ärendet.
Diskussion.
Tim Djärf återvände till mötet 19:01.
Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.

Protokoll Kårstyrelsen

4 (9)

§ 21 Förslag till Proposition
angående Nollegeneralens
arvodering

Anders och Björn föredrog ärendet.
Diskussion.
Micaela yrkade
att under metod, stycke 3, ändra meningen ”…fick kritisera utkastet
på alla sätt de kunde komma på, men även komma med egna
förslag…” till ”fick lov att tycka till om förslagen och även
komma med förslag”.
Motionärerna jämkade sig med Micaelas yrkande.
Karin yrkade
att arvodera under hela sommaren fram till dess att LP1 startar.
Mötet ajournerades från 19:52 till 19:57.
Erik Mace anlände till mötet under ajourneringen.
Tim Djärf lämnade mötet 20:20.
Peter yrkade
att bifalla motionen för kalenderåret 2017.
att
att betrakta Nollegeneralen som ideell fr.o.m. 2018.
tilläggsyrkade
att tillsätta en arbetsgrupp för att verkligställa den ideella rollen av
Nollegeneralen.
Styrelsen beslutade
att föreslå propositionen till Fullmäktige med följande
ändringsyrkanden:
Nollegeneralen skall heltidsarvoderas LP3+LP4+Sommaren i
verksamhetsåret 2017.
Nollegeneralen skall bli ideellt tillsatt från och med kalenderåret
2018.
En arbetgrupp skall tillsättas för att verkligställa den ideella rollen
av Nollegeneralen.
Mötet ajournerades från 20:53 till 21:02.
Marika Arvidsson, Daniel Lundell och Nicolas Salas lämnade mötet
under ajourneringen.
Rasmus Kjellén anlände till mötet under ajourneringen.

§ 22 Motion angående styrdokument Oskar föredrog ärendet.
på engelska
Björn stod utanför beslutet på grund av självuppfattad jäv.
Diskussion.
Oskar yrkade
att ändra första meningen till ”avsätta upp till 45 000 kr[…]”.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
§ 23 Förslag till Proposition
angående Kårhusservice
Protokoll Kårstyrelsen

Björn föredrog ärendet.
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Diskussion.
Rasmus Kjellén tilläggsyrkade
att kårhusserviceansvarig (d.v.s. platsansvarig) [PPA reds. anm.] skall
vara en anställd tjänst vid Teknologkåren.
Styrelsen beslutade
att föreslå propositionen till Fullmäktige med tilläggsyrkande enligt
ovan.
§ 24 FM-motion angående Policy för Carolina Koronen föredrog ärendet.
miljöarbete
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall på motionen.
§ 25 Motion angående Riktlinje för Carolina Koronen föredrog ärendet.
miljöarbete
Diskussion.
Erik Molin anlände till mötet 21:40.
Micaela yrkade
att under 3.1 Sopsortering lägga till ”Mål VT17: All pant och
kartong skall sopsorteras eller pantas”.
Linn Svärd yrkade
att under 2.2 Mat lägga till ”Det ska enbart serveras vegetarisk mat i
samband med Teknologkårens verksamhet. T.ex. FM, STLTH
och utskottsmöten”.
Linn Svärd & Rasmus Kjellén lämnade mötet 21:54.
Daniel Lundell anlände till mötet 21:54.
Erik Alstersjö anlände till mötet 21:55.

Protokollsanteckning:

Styrelsen beslutade
att bifalla Erik Molins sent inskickade tilläggsyrkande enligt bilaga.
Må glädjens ballong fortsatt sväva högt i andra organisationer
att avslå Linn Svärds yrkande.
att bifalla Micaelas yrkande.
att bifalla den framvaskade motionen.

§ 26 FM-motion angående Kårhusets Jacob Adamowicz föredrog ärendet
driftsfond
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall på motionen.
§ 27 FM-motion angående Laser
Tag

Erik Molin föredrog ärendet.
Diskussion.
Alexander Pieta Theofanous anlände till mötet 22:10.
Micaela tilläggsyrkade
att laser tag-utrustningen inte får hanteras med alkohol i kroppen.

Protokoll Kårstyrelsen
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Om en användare missbrukar detta fråntas denne rätten att bruka
laser tag-systemet igen.

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen.
att bifalla Micaelas tilläggsyrkande.
Reservationstext:

Björn Sanders reserverade sig mot beslutet.
” Jag reserverar mig mot beslutet att yrka bifall på Motion angående Laser Tagutrustning. Jag tror inte att vi har en organisation som kommer klara av att
vidlivhålla ett lasertag-system. Min stora övertygelse är att detta system inte kommer
användas i någon större utsträckning och att man om 5 år kommer undra varför i all
världen man investerade dessa pengar i detta.
Jag hoppas fullmäktige inte tar beslutet. Men om fullmäktige trots det tar beslutet,
hoppas jag innerligt att jag har helt fel.”

§ 28 Motion angående LED-vägg

Niklas Ingemansson föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
att tillsätta Niklas Ingemansson som ansvarig för utredningsgruppen
med rapportering till S1 16/17.

§ 29 Motion angående Riktlinjer för Niklas Ingemansson föredrog ärendet.
informationskanaler
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att antaga den nya Riktlinjen för Informationskanaler.
§ 30 Motion angående Riktlinjer för Oskar föredrog ärendet.
utgående remisser
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att antaga den nya Riktlinjen för Utgående Remisser.
§ 31 Motion angående Riktlinjer för Oskar föredrog ärendet.
arkivering
Diskussion.
Björn tilläggsyrkade
att mellan ”Endast protokoll” och ”ska arkiveras[…]” lägga till ”och
fullmäktigehandlingar”.
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns tilläggsyrkande.
att bifalla det framvaskade förslaget.
§ 32 Motion angående kamerarigg

Erik Molin föredrog ärendet.
Diskussion.

Protokoll Kårstyrelsen
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Micaela yrkade
att återremittera frågan.
Styrelsen beslutade
att bifalla Micaelas yrkande.
§ 33 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade
att skjuta upp redovisningsdatum för ”Civilingenjörsringen” till S1
16/17.
att skjuta upp redovisningsdatum för ”Funktionärsregister” till S1
med Linus Hammarlund som ansvarig.
att till skjuta upp redovisningsdatum för ”Kårhusets framtid” till S1
16/17 samt byta namn till ”Kårhusgeneral”.
att stryka ”Utvärdering av Nollningsutskottet”, ”Kårhusservices
arbetsform”, ”Utvärdering av kårhusserviceutbildning”,
”Prissättning av lokaler”, ”Riktlinjer för remisser”, ”Uppföljning
av Slaget om Lund” samt ”Resor inom Näringslivsbenet.”
att lägga till uppdraget ”Nollegeneralens ideella format” med Linus
Hammarlund som ansvarig och redovisningsdatum S16 16/17.
att lägga till uppdraget ”LED-vägg” med Niklas Ingemansson som
ansvarig och redovisningsdatum S1 16/17.
Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
S2 13/14
S3 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister

S11
15/16
S13
15/16
S13
15/16

Kårhusgeneral

S14
15/16
S17
15/16
S17
15/16

§ 34 Övrigt

W-jubileumspengar
Uppföljning av
internationaliserings
arbete
Internfakturering
Nollegenralens
ideella format
LED-vägg

Uppdraget
Karin Dammer
Linus
Hammarlund
Dante Zia

Redovisas
S1 16/17
S1 16/17

Linus
Hammarlund
Linus
Hammarlund

S2 16/17

Karin Dammer

S1 16/17

Linus
Hammarlund
Niklas
Ingemansson

S16 16/17

S1 16/17

Januari 2017

S1 16/17

Peter yrkade
att sänka medlemsavgiften till LUS till 0:-.
att gå med i Studentlund.
Styrelsen beslutade
att avslå Peters yrkanden.

§ 35 SOFMA

Protokoll Kårstyrelsen

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
22:59.
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Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Daniel Damberg
Mötesjusterare

Protokoll Kårstyrelsen
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STYRELSEHANDLING

Kämnärsrätten Lund, 30 juni 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Motion angående stadfästande av per capsulam-beslut
angående operation Cornelis
På Fullmäktiges sammanträde 4 (7/4 2016) beslutade Fullmäktige att avsätta 400 000 kr till inköp av
möblemang och belysning i Cornelis, förbehållet att Styrelsen skulle godkänna samtliga inköp på förhand.
Så skedde på Styrelens sammanträde 17 (25/5 2016), undantaget väggbeklädnaden. På grund av bristande
underlag återremitterades just den delen till motionärerna. Motionärerna uttryckte då en önskan om att
frågan skulle behandlas innan nästa verksamhetsår (2016/2017) då det fysiska arbetet skulle kunna utföras
under sommaren. Den 23/6 inkom den nya motionen till Styrelsen för behandling. Den 30/6, i grevens tid,
hade alla ledamöter svarar på frågan. Styrelsens beslut var, och är, att bifalla motionen i sin helhet.
Till denna motion bifogas exakt det underlag Styrelsen 15/16 hade att ta ställning till samt samtliga
ledamöters röst i frågan. I detta underlag framgår hur beslutsprocessen gick till. Motionen angående
operation Cornelis, som Styrelsen tog ställning till, bifogas också. Detta inkluderar bilagan till denna motion.
Wow. Meta.
Ett per capsulam-beslut behöver stadfästas på ett styrelsemöte, i just detta fall av den nytillträdda Styrelsen
som sitter på verksamhetsåret 2016/2017, för att vara giltigt. Den numera avdankade Styrelsen 15/16 sätter
därmed all sin tro och hopp till sina kloka efterträdare.

Därför föreslår undertecknad Styrelsen
att stadfästa beslutet om bifall Styrelsen 15/16 fattade rörande motionen angående operation Cornelis

Snipp snapp snut,

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Operation Cornelis: Vägg

Kårhuset Lund, 26 augusti 2016
Niklas, Erik & Johnt

Motion angående Operation Cornelis: Vägg
Bakgrund
Fullmäktige uppdrog oss att ta fram ett förslag till Styrelsen på hur vi kan piffa upp väggarna
i Cornelis. Viktigt för oss som tagit fram nya Cornelis har varit att lokalen ska få karaktär. Vi
har då bestämt oss för att fokusera på den blåa långa väggen. Gruppen har tittat på lite olika
förslag, bl.a. att tegla väggen men också att tapetsera. Att tegla väggen var svårt att få till som
vi ville samt blev rätt meckigt och dyrt. Tapetsera är såklart ett alternativ, för att ge lokalen
karaktär har vi främst tittat på lite spexigare tapeter. Vi känner dock att det är lätt att spexiga
tapeter snabbt går ur mode och känns förlegade.
Vår sista idé har varit att få en betongliknande struktur på väggen. Efter lite letande hittade vi
ett lokalt företag i Lund som använder sig av en metod som heter Betón Ciré som ser väldigt
lovande ut, se bild nedan. Med denna metod så kan de även fälla in vår logga i väggen, vilket
enligt företaget ”blir en riktig skrytvägg”. Detta slutade dock i en offert på 71 031,00 kr inkl.
moms med arbete inkluderat. Efter en del förhandlande lyckades vi dock sänka priset till
44 999,00 kr inkl. moms med kravet på att vi inkluderar loggan eftersom de då kan använda
bilder på det på deras hemsida i marknadsföringssyfte. Alla tre i gruppen tror verkligen att
det här kommer att bli väldigt häftigt och kommer passa bra in med både möblemang och
belysning samt sätta en härlig karaktär och prägel på lokalen.
Gruppen vill även att väggen direkt till höger efter dörren målas vit samt att bardiskens
undre del målas. Detta är något vi själva kan göra så här är det endast några burkar färg som
behövs köpas in.

Möblemang och belysning hamnade slutligen på summan 328 000 kr inkl. moms. Vilket gör
att vi har 72 000 kr kvar av den äskade summan.

Motion angående Operation Cornelis: Vägg
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Operation Cornelis: Vägg

Kårhuset Lund, 26 augusti 2016
Niklas, Erik & Johnt

Förslag
Gruppen yrkar därför på
att

Styrelsen godkänner att 50 000 kr disponeras på att piffa upp väggarna i Cornelis
enligt bifogad offert.

I tjänsten,

NIKLAS INGEMANSSON,
Betongentusiast

ERIK MOLIN,
HUT-entusiast

Motion angående Operation Cornelis: Vägg

JOHN ALVÉN
Pubentusiast
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Sida 1(1)

Offert
Offertnr
5

Datum
2016-06-03

Fakturaadress
Teknologkåren vid LTH
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
Sverige

Kundnr
Er referens
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummer

Artnr

4

Benämning

Vår referens
Betalningsvillkor
Dröjsmålsränta

Örjan Selien

Giltig tom

2016-06-03

Lev ant Enhet

10%

A-pris

Rabatt

Summa

50,00 %

16 087,50

25 kvm Betón Ciré & LTH logo
Arbetstimmar

65.00 h

495,00

Material

1.00 s t

14 900,00

Seligll

1.00 s t

10 000,00

14 900,00
50,00 %

5 000,00

Objektets arbetskostnader subventioneras med 50% i utbyte mot att få användas som portfolio objekt på Selien Kreation
AB's hemsida.
Netto

Fakt. avgift

Exkl. moms

Moms

Öresavr

35 987,50

12,00

35 999,50

8 999,88

-0,38

Offertvärde

SEK

44 999,00

Moms 25% 8 999,88 (35 999,50)

Adress
Selien Kreation AB
C/O Örjan Selien, Jutahusgatan 6
222 29 LUND
Sverige

Telefon
0736-100632
Fax
E-post
orjan.selien@icloud.com

Plusgiro
Bankgiro
826-1208
Säte

Organisationsnr
559057-9495
Momsreg.nr
SE559057949501
Godkänd för F-skatt

Hej!
På vårt avslutande styrelsemöte (S17, 25/5) beslutade vi att återremittera delen om
väggbeklädnad i det stora förslaget gällande renovering av Cornelis. Anledningen var
bristande underlag och motionärerna aviserade då att ett förtydligande skulle inkomma
under sommaren. Så har nu skett och Styrelsen ombeds ta beslut i frågan per capsulamt.
Styrelsen ska ta ställning till följande förslag:
att Styrelsen godkänner att 50 000 kr disponeras på att piffa upp väggarna i Cornelis enligt
bifogad offert.
Svar på frågan ("Ja" eller "Nej") ska inkomma i vändande mail senast onsdagen den 29 juni.
För giltigt godkännande av förslaget krävs ett enhälligt beslut, d.v.s. åtta (8) "Ja"-röster.
Undvik att svara alla, svara undertecknad direkt.
Ha en fortsatt trevlig midsommarhelg!
-Vänliga hälsningar
Kind regards

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16
Chair of the Board 15/16
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Tel: +46 (0)734 01 10 31
E-mail: so@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Dante Zia <dante.paolo.zia@gmail.com>
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>

26 juni 2016 19:21

Ja

ANDERS LUNDQVIST PERSSON <mte11ape@student.lu.se>
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>

26 juni 2016 20:34

Ja

Vänliga hälsningar
Kind regards

Anders Lundqvist Persson
Styrelseledamot 15/16
Member of the Board 15/16
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Tel: +46 (0)730 35 16 08
E-mail: mte11ape@student.lu.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Björn Sanders - Kårordförande Teknologkåren vid LTH <ko@tlth.se>
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>
Ja

Vänliga hälsningar
Kind regards
Björn Sanders
Kårordförande 2015/2016
President 2015/2016
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Telefon: 046 - 540 89 21
E-mail: ko@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

27 juni 2016 13:58

Micaela Bortas <micaela.bortas@gmail.com>
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>

27 juni 2016 16:25

Go go!
Alltså, ja.

Med vänliga hälsningar, Micaela Bortas

Daniel Damberg <daniel.damberg@gmail.com>
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>

27 juni 2016 17:02

Ja

Oskar Hansson <kem11oha@student.lu.se>
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>

27 juni 2016 21:35

Ja

-Vänliga hälsningar
Kind regards

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16
Chair of the Board 15/16
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Tel: +46 (0)734 01 10 31
E-mail: so@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Peter Dahl <peterdahl_@hotmail.com>
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>

29 juni 2016 11:33

Ja, Ja, JA!

Låter skitfett!

Vänligen,
Peter Dahl I-09

Karin Dammer <karin.dammer@users.tlth.se>
Svara: karin.dammer@tlth.se
Till: Oskar Hansson <styrelse-ordf@tlth.se>
Ja!

30 juni 2016 08:47

Kårhuset Lund, 2016-08-25
Erik Alstersjö, Styrelseledamot 16/17

Styrelsen anser att denna motion är i enlighet med tidigare motion och fullmäktigebeslut att
göra Cornelis trevligare och enhetligare. Det finns dessutom pengar kvar av den ursprungliga
äskningen som godkändes av fullmäktige.

Därför yrkar jag
att

bifalla motionen angående Operation Cornelis: Lampor.

I styrelsens tjänst, dag som ovan

ERIK ALSTERSJÖ

Styrelseledamot 16/17
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Operation Cornelis:
Lampor
Kårhuset Lund, 2016-08-03
Niklas Ingemansson,Informationsansvarig

Motion angående Operation Cornelis:
Lampor
Bakgrund
Fullmäktige uppdrog oss att ta fram ett förslag till Styrelsen på inköp till renoveringen i
Cornelis, i folkmun kallat Operation Cornelis. Vi har sedan dess köp in möblemang, fått
väggen renoverad samt fått ny belysning i taket samt pendellampor över borden. Kvar är
dock den gamla belysningen i baren, som består av glödlampor i taket i en faslig blandning.
Där sitter gamla glödlampor, några halogen och några LED. Vi hade velat byta ut dessa till
nya likadana större energisnåla LED-lampor i glödlampsform. Vi tror att detta kommer att
ge en mysig känsla i baren och passa bra ihop med resterande Cornelis. Det sitter 24 st uttag
för glödlampor i taket. Lampan är dimbar. Det finns 22 000 kr kvar av Operation Cornelis
äskningen.

Förslag
Vi vill alltså köpa in 24 st Star Trading Decoration LED Klar E27 2200K 320lm Dimmerkomp. De
kostar mellan 199-230:- + frakt beroende på vilken sida man köper ifrån (finns inte så många
i lager på vissa sidor).

Undertecknade yrkar därför på
att

Styrelsen godkänner att diponera 5 400:- för inköp av 24 st Star Trading
Decoration LED Klar E27 2200K 320lm Dimmerkomp.

I Organets tjänst, dag som ovan

NIKLAS INGEMANSSON
Piffansvarig Cornelis

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

JOHN ALVÉN
Pubentusiast
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Presidiet

Ärendet initierat av Kårordförande Linus Hammarlund.

Förra året köptes en stor allmän Teknologkårenvepa in samt en smalare årsspecifik
nollningsvepa in till nollningen. Tanken var att endast den årsspecifika vepan skulle bytas ut
i fortsättningen medan den större allmänna Teknologkårenvepans skulle återanvändas.
Att Nolleöversten för Design & PR skulle designa en ny vepa föll lite mellan stolarna under
sommaren, så i sista stund fick Niklas och Nicolás tag tag i ärendet. De kollade på den
allmänna från förra året och kom fram till att den inte kändes speciellt snygg eller
välkomnande, varför Niklas påbörjade designen av en nya allmän vepa och en ny vepa för
årets nollning.
Dessutom fanns det fortfarande budgeterat 8 000 kr vilket är samma summa som förra året.
Antagligen en miss eller eventuellt en tanke om budgetera för köpa en ny nollningsvepa och
en allmän vepa. Som en parantes kan nämnas att det behövdes en expressfrakt för att få
veporna i tid till nollningens start.
Anledningen till att det ses som ett presidiebeslut istället för ett normalt KOGS-budgetavsteg
är för att det är en stor summa men framför allt för att vi går emot tidigare styrelsebeslut om
att ”i fortsättningen endast köpa in en årsspecifik nollningsvepa”.
Presidiet ansåg att följande argument vägde tungt för att köpa både en allmän
teknologkårsvepa:






Sektionernas loggor är nu med på allmänna vepan också, vilket gör att vi knyter dem
närmre kåren centralt.
Den nya allmänna vepan ligger närmre allt annat grafiskt material.
Den nya allmänna vepan är ett bra komplement till den gamla då de har olika färg
nertill vilket ger nollningen en större valmöjlighet i hur de designar den årsspecifika
nollningsvepan.
Den nya allmänna vepan ser bättre ut.

Priserna för veporna är enligt följande:



Nollningsvepa (10x1,5m): 5100 kr
Allmän vepa 668,75 kr
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Presidiet

Undertecknade har därför beslutat
att

bevilja ett inköp av en ny allmän nollningsvepa,

att

bevilja ett budgetavsteg på upp till 10 768,75 kronor för NOL01 konto 5930 för
inköp av en nollningsvepa för 2016 och en allmän ”Välkommen till Teknologkåren”
vepa.

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

NIKLAS INGEMANSSON

MY REIMER

Informationsansvarig 2016

Pedell 23.0

SARA PERSSON

ERIC MACE

Kårordförande 16/17

Näringslivsansvarig 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Generalsekreterare 16/17

Studiesocialt ansvarig 16/17
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Under sommaren fick vi chansen att nominera personer till två UKÄ-initierade
studeranderepresentantsuppdrag. Vi körde igenom processen med utlysning följt av
beredning av Utbildningsutskottet. Därefter var tanken att styrelsen skulle ta ett beslut om
vilka personer Teknologkåren valde att nominera.
Det blev dock väldigt tidskritiskt då semester och annat hamnade i vägen för alla delar av
processen. Därför fick jag kl 23.15 ta beslutet om vilka vi skulle nominera för att vi skulle
hinna till deadlinen 45 minuter senare.

Undertecknad har därför beslutat
att

Teknologkåren nominerar Tim Djärf till studeranderepresentant till pilotgranskning
av några lärosätens kvalitetssäkringsarbete,

att

Teknologkåren nominerar Linn Svärd till studentrepresentant till utvärderingen av
universitets och högskolors arbete för att främja en hållbar utveckling.

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Anges Sörliden, Generalsekreterare

Budgetavsteg begärt av Informationsansvarig Niklas Ingemansson.

Informationsansvarig har nyligen tagit in 4 st Filmförmän till Informationsutskottet. Tanken
med dem är att de ska filma och klippa ihop film under året på Teknologkåren. Framförallt
under nollningen som nu stundar. Under nollingen så kommer det att filmas mycket med vår
nya drone, vilket gör att det kommer att krävas en smartare laddningsstation samt ett batteri
till. Därav en kostnad på 1527 kr. För att kunna filma mer stabilt med systemkamera, krävs
det att man har ett gyro eller en kamerastabiliseringsrigg. Erik Molin har nu igen visat
intresse för att bygga den, så därför kom han till mig för att få köpa de prylar som krävs.
Detta är alltså betydligt mycket billigare än att köpa en färdig. Allt som allt landar det på
2418,20 kr.
Vi landar alltså på 3045 kr över vad som finns på INF01 konto . Men lägger gärna
budgetavsteget på 3500 kr om det skulle behöva beställas in någon extra grej till riggen.

Prylar till Stabiliseringsrigg för
systemkamera

Laddare till DJI Phantom
Extra batteri till DJI Phantom
Summa:

Maskindelen
Maskindelen
HobbyKing EU
HobbyKing Hongkong
Electrokit
24.se
Conrad.se

90,00:340,00:871,32
901,88
215,00:228,00:1299:3945,20:-

Undertecknade har beslutat att bevilja budgetavsteg på upp till 3500 kronor för INF01 konto
5410 för inköp av kamerautrustning.

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

Kårordförande 16/17

Generalsekreterare 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Anges Sörliden, Generalsekreterare

Budgetavsteg begärt av Nollegeneral Nicolás Salas.

I år har det tillkommit ett nytt nollningsevenemang förkortat F.I.S.S., Finns i sjøn Sjøn.
Under våren och sommaren har FISS planerats utifrån att man ska köpa in en större mängd
pingisbollar. Ett fördelsaktigt pris hade hittats online. När de skulle beställas uppdagades det
att leverantören in skeppade till Sverige. Efter att ha kollat upp andra leverantörer blev priset
mycket dyrare. För att kunna genomföra F.I.S.S. på det sätt som planerats behövs det ett
budgetavsteg på 1800 kr.

Undertecknade har beslutat att bevilja budgetavsteg på upp till 1800 kronor för NOL01
konto 4310 för inköp av pingisbollar.

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

Kårordförande 16/17

Generalsekreterare 16/17
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Kårhuset Lund, 2016-08-25
Agnes Sörliden, Generalsekreterare

Budgetavsteg begärt av Informationsansvarig Niklas Ingemansson.

För att sprida Kårens varumärke och knyta Sektionerns varumärke närmre Kårens har
Informationsansvarig beslutat att snygga tygkassar med Kårens logga på ena sidan och
respektive Sektions logga på andra sidan skall köpas in till alla nya studenter (inkl.
utbytesstudenter och masterstudenter) som börjar HT16. Dessa ska delas ut under uppropet.
Totalt kostade dessa 2149 st tygkassar 41 855 kr. INF01 konto 5930 är budgeterat 30 000 kr
för HT16. Vi valde därför att ta ett budgetavsteg så att INF01 konto 5930 fortfarande kan
användas till annan marknadsföring. Vi tänker sedan fråga Styrelsen om vi kan ta inköpet på
Styrelsen disponibelt istället. Detta för att det är första gången detta inköp görs och därför
blir lite av en testperiod. Tanken är att det efter nollningen ska utvärderas och ifall utfallet
blir positivt i så fall budgetera för framtida år.

Undertecknade har beslutat att bevilja budgetavsteg på upp till 22 000 kronor för INF01
konto 5930 för inköp av tygkassar.

LINUS HAMMARLUND

AGNES SÖRLIDEN

Kårordförande 16/17

Generalsekreterare 16/17
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av Filmförmän
Kårhuset Lund, 2016-08-02
Niklas Ingemansson, Informationsansvarig

Stadfästande av Filmförmän
Bakgrund
Undertecknad har utlyst och intervjuat kandidater till posten Filmförman tillsammans med
Aktsam. Posten är en ny post inom Informationsutskottet som är tänkt att sköta allt
filmande på Teknologkåren men framförallt filma under nollningen.
En av personerna är inte medlem i Teknologkåren och studerar inte på LTH. Tänker därför
att vi testar medlemsformen stödmedlem.

Förslag
att

välja Mark Vartok till stödmedlem inom Teknologkåren.

att

stadfästa nedan personer till posten som Filmförman inom
Informationsutskottet.
Hampus Farmängen
Gustav Ticander
Mark Vartok
Wouter Prosper

I Organets tjänst, dag som ovan

NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig 2016
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av Pubmästare
Kårhuset Lund, 2016-08-25
John Alvén, Aktivitetssamordnare

Stadfästande av val av Pubmästare
Eng: Ratifying the election of Pubmästare

Bakgrund

Under höstens valfullmäktige valdes 6 personer till Pubmästare för att driva puben Pubens
verksamhet. Detta har under vårterminen funkat bra och verkar vara en bra siffra på antal
funktionärer. Tyvärr kommer en av Pubmästarna inte kunna fullfölja sitt uppdrag i höst då
denna gått och blivit Pedell varpå Jag önskar att fyllnadsvälja denna post. Enligt de nya
styrdokumenten är detta inte längre ett fullmäktigeval utan det är delegerat till STLTH.

Förslag

Mattias har hjälpt till under flertalet antalet pubar under våren och har visat kunskap och driv
för att kvalificera sig själv som en bra Pubmästare.
Därför yrkar jag på
att

stadfästa valet av följande person till Pubmästare:
•

Mattias Nilsson, F-sektionen

för återstoden av innevarande kalenderår

I Organets tjänst, dag som ovan

JOHN ALVÉN

Aktivitetssamordnare ’16
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Styrelsehandling
Tillförordnande av studeranderepresentant

Lund 24/8  2016
Alexander Pieta Theofanous
Valberedningens ordförande 2016

Diskussion: Tillförordnande av studeranderepresentant(er)
Discussion: potential serving as student representative(s) pro
tempore
Den 9 augusti kontaktade en av studeranderepresentanterna lärarförslagsnämnderna
(samlingsnamnet för Rekryteringsnämnden och Karriärnämnden) mig och meddelade att
han avsade sig sina uppdrag som studeranderepresentant. Personen satt alltså som
ordinarie i båda nämnder. Personen rekommenderade att en viss person, härefter X, skulle
ta över hens position i nämnderna. X har därefter själv kontaktat mig och velat kandidera till
posterna samt undrat kring detaljerna kring ett eventuellt fyllnadsval eller t illförordnande1.
X vill alltså gå på posten nu och täcka för bortfallet av studeranderepresentanten som
avsagt sig uppdragen. Detta är inte helt oproblematiskt.

Problembild
Följande anledningar beskriver varför den här situationen är problematisk och kräver infall
från styrelsen:
● Posternas mandatperiod är på kalenderår och väljs av Fullmäktige på HöstFM2.
● TLTH tillsätter 2 ordinarie och 2 suppleanter vardera i respektive organ3.
● Posterna är arvorderade (av LTH).
● Posterna är väldigt värdefulla och viktiga att tillsätta ur utbildningspolitisk och
påverkansynpunkt.
○ Detta är något som jag själv, som tidigare utbildningsbevakare, samt
Utbildningsutskottet vid TLTH (UtbU) kan bekräfta.
● Vid tillfället då X kontaktade mig hade inte valberedningen haft sitt första möte där
den här sortens ärende kunde diskuteras. Vägledning i hur den här sortens ärende
ska hanteras kunde inte heller hittas i styrdokumenten.
På grund av ovanstående anledningar meddelade jag X att det e
 ventuellt kommer att göras
en utlysning i början av terminen samt att ett (fyllnads)val a
 ntagligen inte kommer vara
aktuellt fören FM7 som tidigast. Dessutom klargjorde jag att jag inte hade möjlighet att ge
några garantier rörande processen eller utfallet av densamma och bad om att få återkomma
med mer detaljer.

Uppmaningar
Nyligen kontaktades UtbU av den a
 ndra ordinarie studeranderepresentanten i
lärarförslagsnämnderna  den som suttit under VT och är vald att sitta HT ut. Hen
uppmanade oss att tillsätta en till studeranderepresentant nu/genast eftersom arbetsbördan
1
2
3

Reglementet, §2.4
Reglementet, §1.2.2
https://www.lth.se/omlth/lthsledning/styrelserochnaemnder/lararforslagsnamnder/

Styrelsehandling
Tillförordnande av studeranderepresentant

Lund 24/8  2016
Alexander Pieta Theofanous
Valberedningens ordförande 2016

på ledamöterna är, enligt utsago, väldigt tung och svårhanterlig redan med två
representanter. Dessutom påbörjar lärarförslagsnämnderna sitt arbete tidigt i September.
Därutöver har UtbU blivit kontaktade av LTH:s kansli som också uppmanar TLTH att
skyndsamt tillsätta studeranderepresentanter i organen.
På grund av de anledningarna, samt efter dialog med resterande i valberedningen samt
UtbU, har jag valt att utlysa fyllnadsvalet av följande studeranderepresentantsposter:
● Rekryteringsnämnden (1o, 1s)
● Karrirärnämnden (1o, 1s)

Kandidater
I utlysningen har jag varit tydlig med att posterna kan komma att bli tillförordnade av
Styrelsen under S1. Nomineringsperioden pågår fram till och med måndagen 29:e augusti kl
21.30. Därav bevaras åtminstone ett uns av transparens och kommunikation eftersom
utlysningen kommer att synas i kårnytt då terminen officiellt startat. Valberedningen förväntar
sig dock att intressenter, såsom X, hör av sig långt innan nomineringsperiodens slut.
Valberedning kommer att hålla intervjuer för de kandidater som inkommer och därefter
förbereda ett förslag. Ett färdigt förslag förväntas inkomma som absolut senast då styrelsen
sammanträder och lyfter punkten (pessimistisk tolkning: på plats, i sista minut).

Tidsbrist
Med andra ord kommer jag, om allt går som planerat, att närvara på styrelsemötet (S1) och
presentera valberedningens förslag på vem som bör tillförordnas. Detta är dock inte helt
oproblematiskt eftersom det går emot två av de tre åligganden som åligger valberedningen4 ,
nämnligen de som berör timingen av en sådan här process. Kort och gott: Den här
processen är ganska hastad. Eftersom valberedningen gör en utlysning där ett eventuellt
tillförordnande under S1 explicit omnämns kan det uppstå en situation där flera individer
väljer att kandidera “på plats” vilket kan skapa problem.

Alternativ process
Ett alternativ hade varit att hålla nomineringsperioden öppen under en mycket längre tid. Då
hade inte valberedningen kunnat komma in med ett officiellt förslag utan endast en
rekommendation. Dessutom hade valberedningen varit tvungen att delge information om
kandidater som eventuellt övriga närvarande vid S1 kunnat ta till sig och använda i
egenfrämjande syfte.

Summan av kardemumman:
Eftersom såväl studeranderepresentanter, UtbU och LTH:s ledning efterfrågar ett skyndsamt
val av poster som är väldigt viktiga gör valberedningen bedömningen att
fyllnadsval/tillförordnande bör ske snart. För att inte ge någon kandidat (inklusive
4

Reglementet, §7.1
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Lund 24/8  2016
Alexander Pieta Theofanous
Valberedningens ordförande 2016

presumptiva sådana) fördelar är nomineringsperioden så pass kort. Den korta
nomineringsperioden innebär att valberedningen blir tvungen att frångå sina åligganden.

Önskemål
På S1 önskar jag diskutera huruvida den valda approachen/lösningen var rimlig samt hur
STLTH ställer sig till tillförordnandet av eventuellt inkomna kandidater. Valberedningen
kommer att inkomma med en sen handling till S1 som redogör för vem/vilka valberedningen
anser bör fyllnadsväljas/tillförordnas.

I tjänsten, dag som ovan
Alexander Pieta Theofanous
Valberedningens ordförande
valberedning@box.tlth.se

PS. Jag ber om ursäkt för det fula formatet på denna handling. Linux och Word går inte alltid
hand i hand5. Sofia är bäst!
5

Det är i alla fall inte i Comic Sans...

STYRELSEHANDLING

Motion angående Inköp av Matta

Kårhuset Lund, 24 augusti 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Motion angående Inköp av Matta
Bakgrund
Sedan många år tillbaka har ARKAD köpt in en ny matta till mässdagarna varje år. Efter
mässan har mattan slängts vilket är extremt icke-miljövänligt. Jag valde därför att höja
mässpaketet med 2000 kr per företag för att möjliggöra ett inköp av en dyrare matta som kan
hålla i flera år framåt. Det är budgeterat för 145 företag vilket innebär en ökad intäkt på 290
000 kr per år.
Huvudansvarig för Mässa- och Logistik i min projektgrupp har under våren tagit in offerter
och förhandlat om priser från olika mattföretag. Vi har även tagit in priser på att hyra mattor
men eftersom det är billigare att köpa in en varje år valde vi att inte gå vidare med det
alternativet. Det alternativ vi har hittat som håller längst och är enklast att underhålla är en
matta från Forbo som kostar 260 kr per kvadratmeter exklusive moms. Då vi köper 2200
kvm blir det en total summa på 715 000 kr. Vi har även fått inkluderat att Forbo betalar för
inhyrandet av ett företag som städar mattan vilket vi annars hade fått göra själva.
Niclas Sjöberg från Forbo garanterar att mattan håller i minst 10 år framåt och refererade till
att samma matta används dagligen i Swedbank Stadion, Gothia Cup och på Skistaranläggningar. Han tillade även att han tror att mattan kommer i 15-20 år men det var inget
han kunde garantera. Ett exempel på en annan mässa som har valt att köpa in en hållbar
matta är Armada som har haft sin i ca 5 år och använder den fortfarande.
Vi vill dock skriva av mattan på runt 5 år vilket skulle innebära en kostnad på 143 000 kr per
år. Denna siffra kan jämföras med inköp av matta under ARM11 som ligger på 105 000 kr
för mattan och 15 000 kr för mattejp. Vi kommer inte behöva köpa in så stora volymer
mattejp varje år eftersom den matta vi vill köpa är en “klick-matta” som kommer i plattor
som man klickar i, och det är endast på de kantbitar vi måste beskära som det behövs tejp.
Den hållbara mattan kostar alltså 23 000 kr mer per år under en 5 årsperiod men vi får
samtidigt in ökande intäkter på 290 000 kr per år.
Efter diskussion med Generalsekreteraren Agnes kom vi fram till att Kårhusets
Investeringsfond är den lämpligaste fonden att använda till mattinköp. Som ni vet är det
Fullmäktige som disponerar den fonden men eftersom deras nästa möte ej är bestämt och
detta är ett brådskande ärende för att vi ska få mattan i tid till vår mattläggningshelg behöver
vi att ni tar beslut i Fullmäktiges ställe.

Motion angående Inköp av Matta
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Motion angående Inköp av Matta

Kårhuset Lund, 24 augusti 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Jag vill också tillägga att Styrelsen 15/16 godkände en motion om att hyra ett större förråd
vid Ideon. Den övervägande anledning till att jag skickade in den motionen var att ARKAD
ville köpa in en matta där förvaring av mattan kräver ett större förråd.

Förslag
Jag yrkar på
att

ARKAD får köpa in en hållbar matta för totalt 715 000 kr

att

Styrelsen tar beslut i Fullmäktiges ställe

I tjänsten,

MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

MALIN RIDDARSTRÖM,
Huvudansvarig för Mässa- och Logistik i Projektgruppen ARKAD 2016

Motion angående Inköp av Matta
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Helsingborg 16-08-26

Yrkan på budgettillskott
Vi  på  Ingenjörssektionen  vill  yrka  på  budgettillskott  för  bussar  genom:  
  
  
att    
inte  behöva  påfresta  nollans  egna  ekonomiska  budget  för  att  ta  sig  ner  
till  ett  kårrelaterat  event  (Dragging  och  F.I.S.S).  
  
Summa:  6  000kr  
  

Om första punkt inte går igenom

Yrkan  på  att  äska  pengar  för:  
  
  
att    
äska  pengar  för  bussar  till  och  från  kåreventet  Draggning  och  F.I.S.S    
Summa:  6000kr    
  
  
  
____________________________________  
Carl  Kardell    Kassör  

Besöksadress: Universitetsplatsen 2
Helsingborg
Postadress:
Ing-sektionen inom TLTH
Box 882
251 08 Helsingborg

Tel:
E-mail:
WWW:

042 - 13 07 37
ing@tlth.lth.se
http://ing.tlth.lth.se/

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående strukturering av Proud Tech

Kårhuset Lund, 2016-07-22
Sara Axelsson och Helena Hallefjord

Motion angående strukturering av Proud Tech
Bakgrund
Proud Tech har under verksamhetsåret 2015/16 hållt i återkommande evenemang med syfte att
stärka och synliggöra HBTQ-studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Trots sin ringa storlek
anordnade gruppen tre pubar under året, samt en spelkväll per termin och deltagande i
nollningen.
Vi anser denna verksamhet vara en tillgång för Teknologkåren, då vi lagt märke till att dessa
evenemang lockar studenter som sällan visar större intresse för andra kårevenemang. Under
läsåret har vi försökt utveckla vår verksamhet, genom att strukturera upp de ansvarsområden
som finns. Vi har bland annat arbetat med vårt informationsspridande, exempelvis via vår egna
Facebooksida där vi, förutom information om verksamheten, även delar med oss om lokala
HBTQ-relateradeevenemang såväl inom som utanför studentlivet.
Tyvärr har vi tidigare sett Proud Tech’s eldsjälar slockna. Våra föregångare valde att lägga ner
sin verksamhet på grund av deras egen utmattning och bristande engagemang i övrigt. Den
arbetsgruppen var i många avseenden mer ambitiös än vår. Bland annat anordnade de
komedikvällar och en sittning. Vi vill såklart ha möjlighet att engagera oss i samma utsträckning
som dem.
Vi ser att utan en konkret struktur och fördelning av ansvar riskerar vi att inte ta vara på det
engagemang som finns i dessa frågor, utan att istället låta det rinna ut i sanden. För att kunna
gå vidare och överlämna till nya engagerande, behövs en vettig struktur. Det behövs även ett
tydligare synliggörande av verksamheten från kårens sida.
Under våren har vi arbetat internt med att skapa en fungerande struktur för arbetsgruppen och
sett att den kommer hålla både nu som långsiktigt. Med anledning av detta anser vi att
verksamheten är mogen nog för att gå ifrån projekttiteln till att bli ett utskott inom
Aktivitetsutskottet, med allt vad det innebär.

Motion angående strukturering av Proud Tech
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Motion angående strukturering av Proud Tech

Kårhuset Lund, 2016-07-22
Sara Axelsson och Helena Hallefjord

Förslag
Därför föreslår vi att det införs en ny post inom Aktivitetsutskottet, vars uppgift blir att ansvara
för Proud Tech och dess verksamhet. Att göra detta anser vi kommer etablera verksamheten
inom ramen för Aktivitetsutskottets övriga engagemang, samt synliggöra utskottet för de
studenter som skulle kunna engagera sig.
Med detta vill vi även att posten som Proud tech- samordnare utlyses av valberdningen inför
Höstfullmäktige, för att komma med förnyelse till utskottet. Denne kommer själv ansvara över att
skapa en arbetsgrupp med åligganden enligt följande:

●
●
●
●
●

Anordna fyra pubar per läsår.
Hålla i andra aktiviteter eller möten för HBTQ-teknologer.
Synliggöra Proud Tech genom deltagande i nollningen.
Sprida information om HBTQ-frågor och evenemang i studentlivet och närområdet.
Uppmärksamma och vara delaktiga i LundaPride.

Yrkanden
Vi yrkar därför på
Att
i Reglementet under §1.2.2 Höstfullmäktige
Lägga till Proud Tech-samordnare
Att
i Arbetsbekrivningar för Heltidare under Studiesocialt ansvarig lägga till:
-upprätthålla kontinuerlig kontakt med Proud Tech- samordnaren.
samt
Att
i Utskottsdirektiv för Aktivitetsutskottet lägga till:
§ 7.1.6 Proud Tech-samordnare: Ansvarar för verksamheten inom kårens HBTQ-nätverk, bland
annat genom den återkommande puben Pub Proud.

_________________
SARA AXELSSON

____________________
HELENA HALLEFJORD

Motionärer tillika Proud Tech-kämpar

Motion angående strukturering av Proud Tech
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Motion angående Heltidarkavajer
Kårhuset Lund, 2016-08-25
Niklas Ingemansson, Informationsansvarig

Motion angående Heltidarkavajer
Eng: Motion regarding jackets for Sabbatical Officers
Bakgrund
Heltidarkavajerna har tidigare tänkts vara personliga och har då figursytts för var Heltidare
från ett företag i Thailand. Dock har ofta Heltidare lämnat kvar dem på kåren eftersom de
inte är speciellt användbara efter tiden på kåren. Dessa har då beställts in var termin så att de
påstigande Heltidarna fått kavajer. VT16 strulade detta Thailändska företag med betalning så
att det drog ut väldigt mycket på tiden, på grund av detta valde Heltidargruppen då att vänta
med att beställa tills de nya Heltidarna gått på.
Dock så tycker vi nu att det är enklare och mer praktiskt att köpa icke figursydda kavajer från
butiker i Sverige och istället för att låta kavajerna vara personliga istället bygga upp en
garderob med olika storlekar så att de kan passa framtida Heltidare.
Vi har hittat en herrkavaj på Esprit som vi kan få 15 % rabatt på samt en billigare damkavaj
på H&M som är i samma färg (svårt att hitta damkavaj i samma blå färg).

Förslag
Vi vill alltså köpa in 12 st herrkavajer från Esprit á 1699:- med 15 % rabatt samt 10 st
damkavajer från H&M á 399:- vilket landar på 21 320:-. Dessa ska sedan broderas med
kårlogga.
Jag yrkar därför på
att

Styrelsen beviljar ett budgetavsteg på 10 000 kronor för ADM02 konto 5480
för inköp och brodering av kavajer.

I Organets tjänst, dag som ovan

NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig 2016

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MALIN RIDDARSTRÖM

Projektledare för ARKAD 2016
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Kårhuset Lund, 24 augusti 2016
Tim Djärf, Huvudansvarig för
utbildningsfrågor

Äskande för laptops och surfplattor

Äskande för laptops och surfplattor
Bakgrund
De laptops som i dagsläget finns i lenovon-skåpet är inte längre funktionsdugliga, och är inte
så trevliga och användarvänliga som de en gång var. Dessa laptops används vid möten för
anteckingar, för att presentera powerpoints och för att arbeta borta från kontoret. Den
undermåttliga kvaliteten har enbart fungerat då man gärna använder sin egen dator istället.
Nackdelen med detta är att de egna datorerna inte har tillgång till kårens intranät. Därför bör
vi ta handling.
Teknologkåren har också surfplattor för t.ex. avceckning vid event, intresseanmälan, arbete
med Izettle och nu under nollningen har de även används som inskrivningsverktyg vid
expen. Arkad har även 14 surfplattor av märket Samsung galaxy tab 3, majoriteten av dessa
går inte att ladda längre. Därför bör vi ta handling.
Jag gjorde tillsammans Sara Persson, Näringslivsansvarig, en sökning på pricerunner för att
uppskatta priset på de olika produkterna. Vi gjorde följande specifikation:
Dator

Surfplatta










Skärmen bör vara mellan 12&16
tum.
Batteritiden måste vara minst 4 tim.
64bit opetrativsystem.
HDMI ingång.




Skärmen bör vara större än 9 tum.
Internt minne bör vara större än
16GB.
Batteritid bör vara längre än 6 tim.
Bör ha möjlighet för 3G.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

ta 3500kr*5 för köp av laptops.

att

ta 3000kr*10 för köp av surfplattor.

I tjänsten dag som ovan,
TIM DJÄRF,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor & allmänt förargad över situationen
SARA PERSSON,
Näringslivsansansvarig & Ipadberoende

Äskande för laptops och surfplattor
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Motion angående Riktlinjesändring Teknologkårens bilar

Kårhuset Lund, 22 augusti 2016
Erik Alstersjö Rullechef 16/17

Motion angående Riktlinjesändringar
Teknologkårens bilar
Bakgrund
Teknologkårens riktlinjer har blivit snyggt estetiskt uppgraderade på S14 2016. Däremot så är
Riktlinjer för Teknologkårens bilar från 2013 och vissa saker skulle behöva uppdateras. Dessutom
kommer vi ha en ny bil from sommaren 2016, vilket gör det lämpligt att ha korrekta
styrdokument.









I Reglementet, främst 7.4.2, benämns den ansvariga för Rulle som Rullechef. Således
bör det även vara så i Riktlinjen!
Rulle har i praktiken de senaste åren även använts av fria föreningar så som LSE och
Allium, något som Rullechefen godkänt. Då praktiken har fungerat bra bör detta även
stå i riktlinjen.
Sommaren 2015 polisanmäldes att Rulle var borta då man inte visste att det fanns tre
nycklar till bilen. Inte konstigt då det står att det finns två nycklar i riktlinjen. Detta
borde självklart rättas till.
Vi har en fantastisk receptionist i expeditionen som kan hjälpa till med att lämna ut
nycklarna. Detta bör såklart även stå i riktlinjen (och även om receptionisten skulle
sluta kommer expen kunna hjälpa till med detta)
Ny bil ger också nya siffror att förhålla sig till. Därför behöver lastsiffror och
släpvagnssiffror uppdateras, Dessutom är det lite märkligt att hänvisa till vad lagen
säger när det räcker med en siffra.
Då det inte inom en överskådlig framtid ser ut som att vårt rike kommer innefatta
mer än landet Sverige ser det snyggare ut att skriva Sverige istället för riket.
Expnumret behöver uppdateras.
Ibland skall bilen lämnas tillbaka efter kontorstid och på samma sätt som att nycklarna
hämtas under kontorstid eller efter överenskommelse bör det stå att detta även sker
vid återlämning.

Förslag
Ny bil borde få nya fina riktlinjer!
Jag yrkar därför på
att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar på alla ställen ändra Rulleförman till Rullechef med
korrekta och lämpliga ändelser.

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar ändra lydelsen under 2.1 Ändamål Rulle ska
endast användas för Teknologkårens och Sektionernas verksamhet till Rulle ska endast användas
för Teknologkårens, Sektionernas, Intresseföreningarnas och Teknologkårens Fria Föreningars
verksamhet

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar lägga till lydelsen under 2.1 Ändamål nedan
benömnda som Rulle

Motion
angående
Teknologkårens bilar

Riktlinjesändring

1 ( 2)

STYRELSEHANDLING
Motion angående Riktlinjesändring Teknologkårens bilar
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Erik Alstersjö Rullechef 16/17

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar ändra lydelsen under 2.4 Nycklar Det finns två
uppsättningar nycklar till Rulle till Det finns tre uppsättningar nycklar till Rulle.

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar ändra lydelsen under 2.4 Nycklar Nycklarna
utkvitteras av Rullechefen eller någon av heltidarna på kontorstid eller efter överenskommelse till
Nycklarna utkvitteras av Rullechefen, expen eller någon av heltidarna på kontorstid eller efter
överenskommelse

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar ändra lydelsen under 2.4 Nycklar Nycklarna skall
förvaras i nyckelskåpet då de inte används. till Två (2) av nycklarna skall förvaras i nyckelskåpet
då de inte används. Den tredje nyckeln ansvarar Rullechefen för.

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar ändra lydelsen under 2.5 Transporter Lagen säger
att släpvagnens totalvikt inte får vara högre än bilens tjänstevikt (1400 kg) till Rulle får maximalt
dra ett släp med totalvikten 1300 kg

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar ändra lydelsen under 2.7 Ansvar riket till Sverige
samt Vid utrikes färd till Vid färd utanför Sverige

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar ändra telefonnumret under 2.8 Olyckor och
skador 046 14 03 90 till 046-540 89 20

att

i Riktlinjer för Teknologkårens bilar lägga till lydelsen Nycklarna skall lämnas tillbaka
till någon av heltidarna eller Rullechefen under kontorstid eller efter övernskommelse. under 2.9
Återlämning.

I tjänsten,

ERIK ALSTERSJÖ,
Rullechef 16/17

Motion
angående
Teknologkårens bilar

Riktlinjesändring
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Info riktlinjer Teknologkårens bilar
Först kommer den nya omskrivningen av riktlinjen. I den är allt nytt och ändrat markerat med gult.
Efter det kommer den kommer den gamla riktlinjen för de som vill jämföra

Riktlinje för Teknologkårens bilar

Teknologkåren vid LTH
S1 – 2016

Riktlinje för Teknologkårens bilar
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna riktlinje beskriver hur Teknologkårens bilar ska användas och vem
som ansvarar för att lämna ut nycklar och att dessa riktlinjer efterföljs.
Riktlinjen styr också prissättningen för hyrandet av Teknologkårens bilar.

1.2

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att Teknologkårens bilar ska kunna användas på ett
ändamålsenligt vis, där både den centrala organisationens, Sektionernas och de
Fria föreningarnas verksamhet i huvudsak prioriteras. Därutöver strävar dessa
riktlinjer efter en ansvarsfull och säker hantering av bilarna.

1.3

Omfattning
Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Joel Bosrups, Rulleförman, 02/03
Ursprungligen antagen enligt beslut: S5 – 2002
Omarbetning färdigställd av: Erik Alstersjö, Rullechef 16/17
Fastställd omarbetning enligt beslut: S1 – 2016

2

Teknologkårens bilar
2.1

Ändamål
Rulle ska endast användas för Teknologkårens, Sektionernas,
Intresseföreningarnas och Teknologkårens fria föreningars verksamhet. Rulle
får emellertid även användas av heltidarna och Rullechefen för privat bruk.
Om särskilda fall föreligger kan Rulleförmannen besluta att göra undantag
från dessa regler. Dessa regler gäller för alla Teknologkårens bilar, nedan
benämnda som Rulle.

2.2

Användare
Alla teknologer vid LTH får köra Rulle förutsatt att teknologen har
körkort och ändamålet stämmer överens med reglerna.

2.3

Bokning
Bokning sker via Teknologkårens hemsida. Bokningen är ej giltig förrän
bekräftelse och godkännande erhållits från Rullechefen. Rulle får bara bokas
4 timmar i sträck. Undantag från denna regel kan vid exceptionella skäl ges
av Rullechefen. Vid bokning av Rulle är det först-till-kvarn som gäller.
Vid speciella tillfällen kan Rulle ombokas av Rullechefen till annan
verksamhet. Detta meddelas i sådana fall av Rullechefen.

1
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Teknologkåren vid LTH
S1 – 2016

Om Rullechefen ej är kontaktbar innan bokningen och den ej är godkänd har
heltidare rätt att besluta om bokningens godkännande.
2.4

Nycklar
Det finns tre uppsättningar nycklar till Rulle. Till varje nyckel finns ett
tankkort.
Tankkortet ska endast användas för att tanka Rulle. Överträdelse mot
denna regel kommer att polisanmälas.
Nycklarna utkvitteras av Rullechefen, expen eller någon av heltidarna på
kontorstid eller efter överenskommelse. Den ansvariges legitimation skall
kontrolleras då nycklarna lämnas ut. Två (2) av nucklarna skall förvaras i
nyckelskåpet när de inte används. Den tredje nyckeln ansvarar Rullechefen
för.

2.5

Pris
Kostnaden för att köra Rulle är 3 kr/km. Minsta körsträcka som debiteras
är 20 km. Kostnaden debiteras respektive utskott (eller motsvarande)
såvida Kårstyrelsen inte beslutar annorlunda. Privat användning för
heltidarna och Rullechefen debiteras respektive användare.

2.6

Transporter
Rulle ska behandlas försiktigt och ansvarsfullt. Rulle är inte till för stora
transporter. Hyr ett släp om du behöver lasta mer än vad som får plats i
bagagerummet. Tänk på att inte lasta släpet för tungt, både för Rulles och
för din egen skull. Rulle får maximalt dra ett släp med totalvikten 1300 kg.

2.7

Ansvar
Den som kvitterar ut nycklarna är ansvarig för Rulle tills nycklarna lämnats in
och kvitterats av expeditionspersonal, heltidare eller Rullechefen. Detta gäller
oavsett vem som kör Rulle.
Rulles försäkring gäller endast för färd inom Sverige. Vid färd utanför
Sverige måste tilläggsförsäkring tecknas. Tala med Rullechefen.
Om skada uppstår då Rulle används i tjänsten med normal aktsamhet
ansvarar Teknologkåren för att betala självrisken. Felparkering, fortkörning
eller brott mot annan trafikregel är att betrakta som oaktsamhet. Sådana
kostnader ställs mot den som utkvitterat nycklarna.
Om skada uppstår då Rulle används för privata ärenden betalas självrisken
av föraren, oavsett om föraren är ansvarig för uppkomna skador eller ej.

2.8

Olyckor och skador
Om du råkar ut för en olycka eller skadar Rulle på något sätt skall
detta, oavsett hur liten skadan än är, omedelbart anmälas till
Rullechefen. Likadant om du upptäcker ett fel på Rulle.
Vid en olycka skall skadeanmälan, som finns i handskfacket, fyllas i på
platsen. Tag inte på dig någon skuld för olyckan utan låt polisen avgöra
ansvarsfrågan. Kör inte vidare med Rulle utan att du får klartecken av
Rullechefen. Rullechefen når du via någon av heltidarna på expen (046540 89 20).
2

Riktlinje för Teknologkårens bilar

2.9

Teknologkåren vid LTH
S1 – 2016

Återlämning
Färdrapporten skall alltid fyllas i då Rulle använts. När färdrapporten är full
ska denna lämnas i Rullechefens fack. Tänk på att lämna tillbaka Rulle i
välstädat skick. En ren bil är mycket roligare att köra. Nycklarna skall lämnas
tillbaka till någon av heltidarna eller Rullechefen under kontorstid, eller efter
överenskommelse.

2.10 Tolkning
Rullechefen sköter den löpande verksamheten och bestämmer hur Rulle ska
användas. Om du är missnöjd med Rullechefens beslut kan detta
överklagas till Kårstyrelsen. I särskilda fall har Rullechefen rätt att neka en
förare att använda Rulle om han finner denna person olämplig.

3
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S14 – 2016

Riktlinje för Teknologkårens bilar
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna riktlinje beskriver hur Teknologkårens bilar ska användas och vem
som ansvarar för att lämna ut nycklar och att dessa riktlinjer efterföljs.
Riktlinjen styr också prissättningen för hyrandet av Teknologkårens bilar.

1.2

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att Teknologkårens bilar ska kunna användas på ett
ändamålsenligt vis, där både den centrala organisationens, Sektionernas och de
Fria föreningarnas verksamhet i huvudsak prioriteras. Därutöver strävar dessa
riktlinjer efter en ansvarsfull och säker hantering av bilarna.

1.3

Omfattning
Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Joel Bosrups, Rulleförman, 02/03
Ursprungligen antagen enligt beslut: S5 – 2002
Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: S14 – 2016
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Teknologkårens bilar
2.1

Ändamål
Rulle ska endast användas för Teknologkårens eller Sektionernas verksamhet.
Rulle får emellertid även användas av heltidarna och Rulleförmannen för privat
bruk. Om särskilda fall föreligger kan Rulleförmannen besluta att göra undantag
från dessa regler. Dessa regler gäller för alla Teknologkårens bilar.

2.2

Användare
Alla teknologer vid LTH får köra Rulle förutsatt att teknologen har
körkort och ändamålet stämmer överens med reglerna.

2.3

Bokning
Bokning sker via Teknologkårens hemsida. Bokningen är ej giltig förrän
bekräftelse och godkännande erhållits från Rulleförmannen. Rulle får bara
bokas 4 timmar i sträck. Undantag från denna regel kan vid exceptionella
skäl ges av Rulleförmannen. Vid bokning av Rulle är det först-till-kvarn som
gäller.
Vid speciella tillfällen kan Rulle ombokas av Rulleförmannen till
annan verksamhet. Detta meddelas i sådana fall av Rulleförmannen.

1
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Om Rulleförmannen ej är kontaktbar innan bokningen och den ej är
godkänd har heltidare rätt att besluta om bokningens godkännande.
2.4

Nycklar
Det finns två uppsättningar nycklar till Rulle. Till varje nyckel finns
ett tankkort.
Tankkortet ska endast användas för att tanka Rulle. Överträdelse mot
denna regel kommer att polisanmälas.
Nycklarna utkvitteras av Rulleförmannen eller någon av heltidarna på
kontorstid eller efter överenskommelse. Den ansvariges legitimation skall
kontrolleras då nycklarna lämnas ut. Nycklarna skall förvaras i
nyckelskåpet då de inte används.

2.5

Pris
Kostnaden för att köra Rulle är 3 kr/km. Minsta körsträcka som debiteras
är 20 km. Kostnaden debiteras respektive utskott (eller motsvarande)
såvida Kårstyrelsen inte beslutar annorlunda. Privat användning för
heltidarna och Rulleförmannen debiteras respektive användare.

2.6

Transporter
Rulle ska behandlas försiktigt och ansvarsfullt. Rulle är inte till för stora
transporter. Hyr ett släp om du behöver lasta mer än vad som får plats i
bagagerummet. Tänk på att inte lasta släpet för tungt, både för Rulles och
för din egen skull. Lagen säger att släpvagnens totalvikt inte får vara högre
än bilens tjänstevikt (1400 kg).

2.7

Ansvar
Den som kvitterar ut nycklarna är ansvarig för Rulle tills nycklarna lämnats in
och kvitterats av expeditionspersonal, heltidare eller Rulleförman. Detta gäller
oavsett vem som kör Rulle.
Rulles försäkring gäller endast för färd inom riket. Vid utrikes färd
måste tilläggsförsäkring tecknas. Tala med rulleförmannen.
Om skada uppstår då Rulle används i tjänsten med normal aktsamhet
ansvarar Teknologkåren för att betala självrisken. Felparkering, fortkörning
eller brott mot annan trafikregel är att betrakta som oaktsamhet. Sådana
kostnader ställs mot den som utkvitterat nycklarna.
Om skada uppstår då Rulle används för privata ärenden betalas självrisken
av föraren, oavsett om föraren är ansvarig för uppkomna skador eller ej.

2.8

Olyckor och skador
Om du råkar ut för en olycka eller skadar Rulle på något sätt skall
detta, oavsett hur liten skadan än är, omedelbart anmälas till
rulleförmannen. Likadant om du upptäcker ett fel på Rulle.
Vid en olycka skall skadeanmälan, som finns i handskfacket, fyllas i på
platsen. Tag inte på dig någon skuld för olyckan utan låt polisen avgöra
ansvarsfrågan. Kör inte vidare med Rulle utan att du får klartecken av
Rulleförmannen. Rulleförmannen når du via någon av heltidarna på
expen (046-14 03 90).
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Återlämning
Färdrapporten skall alltid fyllas i då Rulle använts. När färdrapporten är full
ska denna lämnas i Rulleförmannens fack. Tänk på att lämna tillbaka Rulle i
välstädat skick. En ren bil är mycket roligare att köra.

2.10 Tolkning
Rulleförmannen sköter den löpande verksamheten och bestämmer hur
Rulle ska användas. Om du är missnöjd med Rulleförmannens beslut kan
detta överklagas till Kårstyrelsen. I särskilda fall har Rulleförmannen rätt
att neka en förare att använda Rulle om han finner denna person olämplig.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående uppdatering av
krishanteringsplanen
Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Motion angående uppdatering av
krishanteringsplanen
Bakgrund

Teknologkåren har en krishanteringsplan. Denna skall revideras av Kårordförande varje
halvår och godkännas på första styrelsemötet efter sommaruppehållet och första
styrelsemötet efter julupphållet. Därför har jag gjort detta.
Jag har även sett till att LTH har uppdaterat sina webbsidor där krishanteringen rör kontakt
med Teknologkåren.

Förslag

Jag yrkar därför på
att

godkänna krishanteringsplanen enligt liggande förslag.

I kårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

Kårhuset Lund, 2016-08-25
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Krisplanen är en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas när en svår olycka eller om en
katastrof inträffar och arbetsplatsen hamnar i en akut krissituation. Det kan till exempel vara
brand på kårhuset, en trafikolycka under ett arrangemang, rån, våldtäkt, allvarlig sjukdom
eller enskilda dödsfall. För att kunna hantera en svår situation och ge den/de inblandade stöd
så snabbt och adekvat som möjligt, också i en pressad situation, behövs enkla rutiner att
följa.
Kårordförande ansvarar för att denna plan hålls uppdaterad genom att revidera den både vid
hösttermins- och vårterminsstart.
I alla krissituationer är det väsentligt att det finns en person på plats så snart som möjligt som
är ansvarig för krishanteringsarbetet. Vid normalfall är detta Kårordförande. Om denne inte
är anträffbar skall i första hand Generalsekreteraren ta över och i andra hand övrig arvoderad
personal. Om denne inte är på plats eller går att få tag i tar Vice Kårordförande som är
ställföreträdande KO över och i annat fall övrig arvoderad personal.
Teknologkårens krishanteringsplan skall behandlas av kårstyrelsen under verksamhetsårets
första styrelsemöte och det första styrelsemötet efter juluppehållet.

All ny personal, såväl anställd som arvoderad, ska få en genomgång av krisplanen samt
informera om vilken kontaktperson TLTH Teknologkåren ska meddela om det skulle hända
dem något. Detta inkluderar kårhusservice och de som arbetar i sektionernas caféer.
Dessutom ska nyanställda få instruktioner om brandsäkerheten, nödutgångar, och var
brandsläckare och första-hjälpen-låda finns. Pedellen ansvarar för att kårhusservice får denna
utbildning och Kårordförande ansvarar för att den ges till övrig anställd personal.
Krishanteringsplanen skall även finnas tillgänglig för alla Kårens funktionärer i
Funktionärshandboken.
Som ett led i det förebyggande arbetet ska alla tillbud rapporteras till Kårordföranden, vars
uppgift det är att se till att vederbörliga åtgärder vidtas.
Krisplanen ska gås igenom i personalgruppen minst en gång per år, och ses över efter behov.
Varje år ska en brandövning samt en krisövning genomföras.
Alla som reser som representanter för TLTH ska ha giltig försäkring, det är den resandes
ansvar att kontrollera detta på förhand.

All kontakt med massmedia bör ske genom en enda person. Om krisen rör TLTHs
Teknologkårens organisation eller berör en politisk fråga ska Kårordförande vara ansvarig.
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Så fort krisen blir känd i organisationen är det viktigt att kårstyrelsen, heltidsarvoderade och
samtliga anställda snabbt får information om vem som sköter mediekontakterna.
Journalister kan ofta försöka nå flera personer i organisationen för kommentarer, varför det
är viktigt att man avstår från att kommentera och istället hänvisar till rätt person.
Om det är möjligt, gör krisen känd, exempelvis genom ett pressmeddelande. Det ökar
organisationens trovärdighet och minskar chansen till felaktigheter i media.
Under en kris är det viktigt att medias kontaktperson är nåbar för journalister. I krisen är det
alltid bättre att aktivt bemöta journalister än att stänga av telefoner och göra sig onåbar.
Även om man inte har någon information/ny information eller ett uttalande, är det bättre att
förklara detta än att undvika media.
I en kris bör följande nyckelord genomsyra kommunikationen:
Ärlighet

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

Öppenhet

Om man stänger in sig ökar intresset från media.

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

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

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


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



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



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



att nödvändigt efterarbete och uppföljning görs.
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Brandsläckare och brandslangar finns placerade på lämpliga ställen runt om i huset. Detta
omfattar alla våningsplan.
Larma 112.
Alla som finns på kontoret ska samlas utanför huvudingången till kårhuset.. Meddela
brandkåren om det finns personer, som exempelvis på grund av ett handikapp kan ha svårt
att ta sig ut ur byggnaden.

Den som informeras om dödsbudet tar kontakt med kårordförande. Om Kårordförande inte
är anträffbar, kontakta Generalsekreteraren som är ställförträdande Kårordförande. är
onåbar, kontakta Vice Kårordförande som är ställföreträdande KO. När en arvoderad,
anställd eller kårstyrelseledamot avlider genom olyckshändelse eller i tjänst/i verksamheten,
bör en minnesstund hållas. Till minnesstunden är alla berörda välkomna.
Kårordförande eller annan som denna finner lämplig kontaktar den avlidnes anhöriga och
informerar om minnesstunden och ger dem en särskild inbjudan.
Kårordförande ansvarar för att blommor sänds till en avlidnes begravning samt att
kondoleansbrev skickas till närmast anhörig. Deltagande på begravningen från TLTH avgörs
i varje enskilt fall.

Om någon insjuknar allvarligt under arbetstid,
Generalsekreteraren vice kårordförande anhöriga.

meddelar

Kårordförande

eller

Någon heltidare eller anställd ska följa med till sjukhuset tills anhörig kommer.
Vid behov arrangerar kårordförande hemtransport.

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

LTH har en central krishanteringsplan som ska följas. Den finns tillgänglig på:
https://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/om-naagot-haender
Enligt den är Studiesocialt ansvarig den som kontaktas från LTH:s håll och har hand om att
informera berörd sektionsordförande, arrangera blommor/kondoleans från Teknologkåren
och se till att Teknologkårens medlemsregister uppdateras. ska en av TLTHs vice
kårordförande ingå i krishanteringsgruppen. Pedellen ombesörjer flaggning.
Studiesocialt ansvarig ska även ingå i krishanteringsgruppen.

Teknologkåren
Adress:

Kårhuset, Sölvegatan 22A, 223 62 Lund

Telefon:

Kårordförande Linus Hammarlund, 046-540 89 21

Personer att kontakta vid olika typer av krissituationer:
Organisation

Namn

Tfn.

Mail

Husprefekt,
Jan-Åke Nilsson 046-222 37 13
Brandskyddsansvarig
Akademiska Hus
Elron Ly
046-31 14 56
Ansvarig Kårhuset
Byggnadsenheten
Per Gustafson 046-222 37 48
046-222 07 00
(Larm Nummer)
LTH – Kanslichef
Fredrik
046-222 88 98
Palmqvist

jan-ake.nilsson@kansli.lth.se

LTH – Rektor

viktor.owall@rektor.lth.se

Studentprästerna
Studenthälsan
Kurator LTH
Kurator LTH

Viktor Öwall

Elisabet
Hemmingsson
Ulla Bergman

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

046-222 34 23
046-35 87 47
046-222 43 77
046-222 71 93
046-222 37 14

elron.ly@akademiskahus.se
Per.gustafson@bygg.lu.se
www.lu.se/emergency
fredrik.palmqvist
@rektor.lth.se

Elisabet.Hemmingsson
@kansli.lth.se
Ulla.Bergman
@kansli.lth.se
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Kontakt och anhöriglista:
Vid behov av kontakt med anhörig ska det endast ske med de anhöriga som angetts nedan
och i turordning. Samtliga anhöriga ska kontaktas

Fastställd av

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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På Fullmäktigemöte 1 i våras klubbades den nya strukturen för utbildningsutskottet. Det
innebar en större mängd förändringar i alla styrdokument. Senare under våren togs beslut
(FM4) om att ersätta samtliga gamla styrdokument med nya som ett resultat av ”Den stora
styrdokumentsrevideringen”. Eftersom det arbetet påbörjades senare än utbildningsskottets
omstrukturering var dess förändringar inte med i de nya styrdokumenten som klubbades.
Därför har vi gått igenom utbildningsutskotts omstruktureringsmotion och gjort erforderliga
ändringar för att alla där föreslagna ändringar ska passa in i de nya styrdokumenten. De
skulle eventuellt kunna ses som ändringar av redaktionell karaktär men eftersom det är så
pass stora förändringar samt att visa en tydlig transparens vill vi att fullmäktige stadfäster
ändringarna.
Parallellt med det här stadfästandet skickas även ett stadfästande av samma typ till styrelsen
som behandlar förändringar i riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar.
Följande korsreferenser för att-satserna mot originalmotionen gäller
ny
1
2
3
4

gammal
17
13
15
14

ny
5
6
7
8

gammal
9
10
5
6

ny
9
10
11

gammal
18
34
8

Vi yrkar därför att fullmäktige stadfäster följande yrkanden
1) att

i Reglementet ersätta § 4.3 med
§ 4.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
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2) att

i Reglementet ersätta § 4.4 med
§ 4.4 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för
samordning och ledning av Kårens studentrepresentanter.
Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans med
utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

3) att

i Reglementet ersätta § 4.5 med
§ 4.5 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig
för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för
Kårens politiska påverkansarbete.

4) att

i Reglementet efter § 4.5 infoga en ny paragraf
§ 4.6 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens
verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud
samt göra erforderliga omnumreringar av efterföljande paragrafer i kapitel 4.

5) att

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, stryka den elfte attsatsen
att

6) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av
Teknologkårens Vice Kårordförande som träder i
Kårordförandes ställe vid dennes frånfall

i Reglementets § 2.1, i listan över styrelsens åligganden, lägga till en ny att-sats
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte stadfästa en
generell arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp
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7) att

i Reglementets § 1.2.1, i listan över poster som ska väljas, stryka punkterna



Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

(1)
(1)

samt efter ”Generalsekreterare (1)” lägga till punkterna





Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor
Studiesocialt ansvarig

(1)
(1)
(1)
(1)

samt ändra punkten


Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (3o, 3s)



Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse (2o, 2s)

till

8) att

i Reglementets § 1.2.2, i listan över poster som ska väljas, stryka punkten


9) att

Vice Kårordförande för internationella frågor

(1)

i Reglementets § 5.9, efter första stycket som beskriver utbildningsutskottet,
lägga till ett nytt stycke
Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt
påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter
bedriver i frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.

10) att

i Policy för arvodering, under 2.2 Heltidsarvoderade, ersätta andra stycket
med
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut
till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för
Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare och Projektledare ARKAD.
För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för
överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för
Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsfrågor för externa frågor samt Studiesocialt ansvarig.
så att namnen på posterna och dess mandatperioder stämmer.
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11) att

i Reglementets § 5.9, efter listan över vilka poster som ska väljas, lägga till
stycket
En ordinarie och en suppleant plats i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har
inkommit med förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla
medlemmar att kandidera

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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ANDERS LUNDQVIST PERSSON

Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17
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På Fullmäktigemöte 1 i våras klubbades den nya strukturen för utbildningsutskottet. Det
innebar en större mängd förändringar i alla styrdokument. Senare under våren togs beslut
(FM4) om att ersätta samtliga gamla styrdokument med nya som ett resultat av ”Den stora
styrdokumentsrevideringen”. Eftersom det arbetet påbörjades senare än utbildningsskottets
omstrukturering var dess förändringar inte med i de nya styrdokumenten som klubbades.
Därför har vi gått igenom utbildningsutskotts omstruktureringsmotion och gjort erforderliga
ändringar för att alla där föreslagna ändringar ska passa in i de nya styrdokumenten. De
skulle eventuellt kunna ses som ändringar av redaktionell karaktär men eftersom det är så
pass stora förändringar samt att visa en tydlig transparens vill vi att fullmäktige stadfäster
ändringarna.
Parallellt med det här stadfästandet skickas även ett stadfästande av samma typ till
Fullmäktige som behandlar förändringar i Reglementet och policys.
Följande korsreferenser för att-satserna mot originalmotionen gäller
ny
1
2
3
4
5

gammal
30
21
22
31
19, 20, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29

ny
6
7
8
9
10

gammal
12
11
16
13, 14, 15
14

ny
11
12
13

gammal
13
15
17

Vi yrkar därför att styrelsen stadfäster följande yrkanden
1) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 5.6
Institutionsstyrelsekollegiet.

2) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 4.1 Gemensamma
Studierådet.
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3) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 4.2
Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet.

4) att

i utskottsdirektiven för utbildningsutskottet, stryka kapitel 6 Poster samt alla
dess underkapitel.

5) att

ersätta alla kvarvarande kapitel och underkapitel i utskottsdirektiven för
utbildningsutskottet, förutom kapitlen 1. Syfte, 2. Organisation och
uppgifter och 7. Planering och uppföljning, enligt bifogat förslag.
Observera att Ledningsgruppen för utbildning byter namn till
Ledningsgruppen för utbildningsutskottet samt att
Utbildningsnämndskolliget byter namn till
Studeranderepresentantskollegiet.

6) att

7) att

8) att

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, Generalsekreterarens
åligganden § 4.2, i listan över att-satser, lägga till att-satserna
att

vara Kårordförandes behjälplig i dennes arbete

att

vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes
ställe

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, Kårordförandes åligganden
§ 6.2, i listan över att-satser, lägga till att-satserna
att

ta en aktiv roll i Teknologkårens
utbildningspolitiska påverkansarbete

att

vara Teknologkårens representant i Lunds
Universitets Studentkårers Ting och Lunds
Universitets Studentkårers
ordförandekollegium

att

utöver de representanter som tillsätts i enlighet
med Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie
ledamot i LTHs styrelse

att

vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, Aktivitetssamordnarens
åligganden § 3.2, i listan över att-satser, lägga till att-satsen
att
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alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv.
9) att

i arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, ta bort arbetsbeskrivningarna
för




10) att

Vice Kårordförande för internationella frågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till följande
arbetsbeskrivning för Studiesocialt ansvarig

Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens
påverkansarbete i studiesociala frågor. Denne ansvarar också för
att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud.

Det åligger Studiesocialt ansvarig
att samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete i
studiesociala frågor,
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel
och studentförsäkringar,
att ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans
med denne ansvara för arbetet med Teknologkårens
aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv,
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie ledamot i LTHs
arbetsgrupp för jämlikhet, mångfald och likabehandling,
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie ledamot i LTHs
infrastruktur- och biblioteksberedning
att sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
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att sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
att vara Teknologkårens representant i REFTEC:s
samarbetsorgan för studiesociala frågor,
att i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda
Teknologkårens skyddsombudsarbete, samt
att i rollen som Likabehandlingsombud leda Teknologkårens
likabehandlingsarbete samt erbjuda stöd och representation till
medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under sin
studietid.
11) att

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till följande
arbetsbeskrivning för Utbildningsansvarig för interna frågor

Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för
samordning och ledning av Kårens studentrepresentanter.
Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans med
utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av
Teknologkårens pedagogiska pris,
att sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
att vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor, samt
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en suppleant i Lunds Tekniska
Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.
12) att

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare lägga till följande
arbetsbeskrivning för Utbildningsansvarig för externa frågor
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Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för
samordning och ledning av Kårens nationella påverkansarbete.
Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar tillsammans med
utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att bevaka universitetsgemensamma utbildningspolitiska frågor,
att samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete kopplat
till Sveriges Förenade Studentkårer,
att representera Teknologkåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor, samt
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en suppleant i Lunds Tekniska
Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.
13) att

i slutet av arbetsbeskrivningar för presidiet och heltidare, mellan
arbetsbeskrivningarna för Generalsekreterare och Informationsansvarig, lägga
till följande arbetsbeskrivning för Huvudansvarig för utbildningsfrågor

Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.

Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda
uppgifter,
att vara ordförande för Utbildningsutskottet,
att vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
att vara Teknologkårens huvudansvarig för forsknings- och
forskningsutbildningsfrågor att sammankalla och leda arbetet i
strategigruppen,
att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en suppleant i Lunds Tekniska
Högskolas styrelse,
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att utöver de representanter som tillsätts i enlighet med
Reglementets § 1.2.1 vara en ordinarie ledamot i Lunds
Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning, samt
att representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
samt göra erforderliga omnumreringar av efterföljande arbetsbeskrivningar.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND

NAMN EFTERNAMN
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Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet och skall verka för
att främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor,
samt med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv. I detta ingår ett aktivt arbete med de strategiska aspekterna av dessa frågor på ett
nationellt och internationellt plan, både gentemot Lunds Universitet och fakulteten centralt
men även utbildningssektorn i stort. Arbetet med dessa frågor drivs för att gagna alla
studenter vid Lunds Tekniska Högskola och inte enbart Kårens medlemmar.

Till skillnad från övriga utskott fattas inte utskottets beslut då majoriteten eller minst sex av
ledamöterna är samlade, utan ledningsgruppen äger rätt att fatta beslut för utskottet.
Ledningsgruppen är beslutsför när en majoritet av dess ledamöter men även utskottets
ordförande är närvarande. Respektive undergrupp äger rätt att fatta och verkställa beslut
rörande dess interna verksamhet då majoriteten av undergruppen är samlad, om ej
ledningsgruppen annorlunda beslutar.

Alternativ titulering är LeG. Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet
inom utbildningsutskottet. Den sammankallas av ordförande.
Ledningsgruppen består av





Vice Kårordförande för utbildningsfrågor,
Vice Kårordförande för studiesociala frågor,
Vice Kårordförande för internationella frågor, samt
Ordförande och Vice Ordförande för utskottet.

Kårstyrelse samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt.
Det åligger ledningsgruppen:
att

inom sig utse en huvudansvarig för forsknings- och forskarutbildningsfrågor,

att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i
institutions-, hus- och avdelningsråd, programledningar, utbildningsnämnder
samt övriga externa organ där Kåren har representanter,
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att

inom sig utse en huvudansvarig för utbildningspolitiska frågor att föra ett
aktuellt register över Kårens representanter i externa organ, samt

att

informera berörda organ om vilka personer Kåren utsett till representanter

Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars ansvarsområden
stadgas nedan.

Alternativ titulering är SRKår. Gruppens arbete leds och fördelas av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor. Samtliga studenter på LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt på Gemensamma Studierådets möten.
Det åligger Gemensamma Studierådet
att

samordna och bedriva utbildningsbevakning av kurser utanför obligatoriet,

att

i samarbete med SRX handlägga utbildningsfrågor som berör hela fakulteten
att ansvara för att det årligen arrangeras utbildningar för externa
representanter, samt

att

bistå Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor i dennes arbete att i övrigt
verka för en höjd utbildningskvalitet vid Lunds Tekniska Högskola

Alternativ titulering är SRInt eller ArbInt. Arbetsgruppen rapporterar till Vice
Kårordförande för Internationella frågor, om ej annat beslutas är denne ansvarig för att leda
och fördela arbetet i gruppen. Samtliga studenter på LTH är ständigt adjungerade med
yrkande- och yttranderätt på Internationella Arbetsgruppen tillika Studierådets möten. I
arbetsgruppen ingår förutom därtill av fullmäktige valda ledamöter ordförandena för
IAESTE och BEST.
Det åligger Internationella Arbetsgruppen tillika Studierådet
att

bevaka studenternas intressen i frågor med internationell anknytning,

att

verka för en god integrering av internationella studenter i kårens verksamhet,

att

verka för en god integration mellan inhemska och utländska studenter,

att

anordna evenemang, fadderi och annan verksamhet som främjar,
internationalisering,

att

bistå Vice Kårordförande för Internationella frågor i dennes arbete, samt
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att
i övrigt verka för en ökad internationalisering inom Kåren och Lunds
Tekniska Högskolas verksamhet och ledning.

Arbetsgruppen rapporterar till Utbildningsutskottets Ordförande, om ej annat beslutas av
ledningsgruppen är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Arbetsgruppen
bör inkludera ledamöter från fullmäktige samt övriga grupper och organ inom utskottet i sin
sammansättning.
Det åligger Strategigruppen
att

bereda strategiska och utbildningspolitiska frågor till fullmäktige samt
utskottets övriga grupper, samt

att

underhålla och bereda underlag till Kårens olika åsiktsprogram.

Utöver ovan stipulerade stående arbetsgrupper må ledningsgruppen inrätta erforderligt antal
övriga arbetsgrupper. Dessa skall ha ett tydligt uppdrag och rapportera till någon på förhand
bestämd ledamot av ledningsgruppen.

Alternativ titulering är SkX. I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud samt
Kårens samordnande studerandeskyddsombud. Kollegiet sammankallas av Vice
Kårordförande för studiesociala frågor.

Alternativ titulering är SRX. I Studierådskollegiet ingår samtliga studierådsordföranden samt
ordföranden för arbetsgrupperna SRKår och SRInt. Kollegiet sammankallas av Vice
Kårordförande för Utbildningsfrågor.

Alternativ titulering är UNX. I Utbildningsnämndskollegiet ingår de som innehar TLTHmandat i utbildningsnämnderna. Övriga ledamöter i utbildningsnämnderna är ständigt
adjungerade med yrkande- och yttranderätt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande
för Utbildningsfrågor.

Alternativ titulering är VmX. I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt
övriga internationaliseringsansvariga. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Internationella frågor.
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Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe. Kollegiet rapporterar till och
leds av Vice Kårordförande Studiesociala frågor. I kollegiet ingår sektionernas
likabehandlingsombud.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att

aktivt motverka diskriminering att erbjuda stöd till studenter som anser sig
diskriminerade av personer kopplade till Lunds Tekniska Högskola eller
Kåren,

att

informera studenterna om deras rättigheter att upprätta och underhålla en
likabehandlingsplan,

att

bistå Vice Kårordförande för Studiesociala frågor i dennes arbete med
likabehandlingsfrågor, samt

att

i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet.

Alternativ titulering är InstX. I Institutionsstyrelsekollegiet ingår de som innehar TLTHmandat i institutionsstyrelserna. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor.

Alternativ titulering är LeGO. Utbildningsutskottets ordförande sammankallar och leder
arbetet i ledningsgruppen.
Det åligger Utbildningsutskottets Ordförande:
att

med sammankalla ledningsgruppen att leda och fördela arbetet i
ledningsgruppen, samt

att

sammankalla samt leda och fördela arbetet i strategigruppen

Det åligger Utbildningsutskottets Vice Ordförande: att då så erfordras träda i
Utbildningsutskottets Ordförandes ställe att vara Utbildningsutskottets Ordförande
behjälplig i dennes arbete

Alternativ titulering är LikO. Likabehandlingsombudet skall erbjuda stöd och representation
till medlemmar som anser sig blivit diskriminerade av personer kopplade till LTH.
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Likabehandlingsombudet är Vice Kårordförande för Studiesociala frågor. Vice
Kårordförande för studiesociala frågor är ansvarig för att leda arbetet i LiBe.
Det åligger Likabehandlingsombudet
att

leda Kårens likabehandlingsarbete att leda och fördela arbetet inom
Likabehandlingskollegiet, samt

att

bevaka kårens intressen i olika organ för likabehandlingsfrågor.

Doktorandombud samordnar och leder tillsammans med vice kårordförande och
doktorandsektionens styrelse Kårens arbete i forskarutbildningsfrågor.
Det åligger doktorandombudet
att

bevaka Kårens intressen i olika organ för forskarutbildningsfrågor,

att

informera medlemmarna om forskarutbildningsfrågor, samt

att

närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten.

Det samordnande studerandeskyddsombudet bevakar Kårens intressen i organ för
arbetsmiljöfrågor, samt informerar medlemmarna om arbetsmiljöfrågor. Det samordnande
studerandeskyddsombudet är tillrika Vice Kårordförande för studiesociala frågor. Det åligger
samordnande studerandeskyddsombudet att under lämpliga former kontinuerligt hålla
kontakt med sektionernas studerandeskyddsombud, samt att dessa hålls utbildade.

Miljöombudet bevakar Kårens intresse i organ där miljömässig hållbar utveckling diskuteras.
Vidare bevakar miljöombudet Kårens verksamhet ur ett miljöperspektiv för att minimera
Kårens negativa påverkan på den yttre miljön. Det är därför viktigt att Miljöombudet är
påläst om aktuella föreskrifter som föreligger vid både Lunds universitet och vid LTH. Det
är även viktigt att Miljöombudet känner till vilka policyn och riktlinjer som berör miljömässig
hållbar utveckling på Kåren och hjälper till i de fall då dessa behöver utvecklas.
Miljöombudet kan även agera stöd vid liknande arbete på sektionerna och har i uppdrag att
skapa engagemang och vara drivande i utvecklingen av hållbart miljömässigt arbete på hela
LTH.

Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte
XX som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
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Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda
planen. Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till
Kårstyrelsen enligt överenskommen plan.
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Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet och skall verka för
att främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor,
samt med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv. I detta ingår ett aktivt arbete med de strategiska aspekterna av dessa frågor på ett
nationellt och internationellt plan, både gentemot Lunds Universitet och fakulteten centralt
men även utbildningssektorn i stort. Arbetet med dessa frågor drivs för att gagna alla
studenter vid Lunds Tekniska Högskola och inte enbart Kårens medlemmar.

Till skillnad från övriga utskott fattas inte utskottets beslut då majoriteten eller minst sex av
ledamöterna är samlade, utan ledningsgruppen äger rätt att fatta beslut för utskottet.
Ledningsgruppen är beslutsför när en majoritet av dess ledamöter men även utskottets
ordförande är närvarande. Respektive undergrupp äger rätt att fatta och verkställa beslut
rörande dess interna verksamhet då majoriteten av undergruppen är samlad, om ej
ledningsgruppen annorlunda beslutar.

Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna
frågor såväl som Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av






Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsvarig för interna frågor,
Utbildningsansvarig för externa frågor,
Studiesocialt ansvarig, samt
ett erforderligt antal ledamöter.

Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt. Medlemmar
av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:
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att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i
LTHs beslutande och beredande organ.

att

föra ett aktuellt register över Teknologkårens studeranderepresentanter i
LTHs beslutande och beredande organ, samt att informera berörda organs
ordförande, eller motsvarande, om vilka personer som Kåren utsett till
studeranderepresentanter.

att

bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs enligt stadgans § 1.2.1
och § 1.2.2

att

till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning, som ej regleras
i reglementet, inom ledningsgruppen.

att

utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av Teknologkåren
initierade, arbetsgrupper

att

genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att effektivisera det
gemensamma påverkansarbetet.

att

genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar gentemot
LTHs studenter med avseende på utbildningsrelaterade frågor, samt

att

i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper verka för
en höjd utbildningskvalité.

Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.

Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är dessutom ansvarig för
att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen. Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög
utsträckning som möjligt ha en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
Det åligger Strategigruppen
att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk karaktär till
fullmäktige, utskottets övriga grupper samt studeranderepresentanter i LTHs
beslutande och beredande organ, samt

att

underhålla och bereda underlag till Teknologkårens åsiktsprogram.
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Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper. Behovet av införandet av en
generisk arbetsgrupp ska förankras i utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt
syfte kopplat till berikandet av samtliga studenters studiesituation.
Ledningsgruppen bestämmer på förhand vem som är ordförande för arbetsgrupperna. I de
fall ordföranden av arbetsgrupperna inte är en ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden
för arbetsgrupperna löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till ledningsgruppen.

Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas. Kollegiet sammankallas av Studiesocialt
ansvarig. Studierådskollegiet

Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor.

Alternativ titulering är STUX.
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant från alla av LTHs
beslutande och beredande organ. Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre
delkollegier med avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas av
Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp beslutar om antalet,
omfattningen samt ansvarig för sammankallande av delkollegier.

Alternativ titulering är VMX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig ledamot till att
sammankalla och leda kollegiet.

Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet ingår sektionernas
likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
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att

aktivt motverka diskriminering,

att

erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade
till Lunds Tekniska Högskola eller Teknologkåren,

att

informera studenterna om deras rättigheter,

att

upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,

att

bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med likabehandlingsfrågor,

att

i övrigt verka för likabehandling inom Teknologkårens och Lunds Tekniska
Högskolas verksamhet.

Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte
XX som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda
planen. Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till
Kårstyrelsen enligt överenskommen plan.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

4 (4)

Kårhuset Lund, 2016-04-13
Styrelsen

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla
medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16.
Uppdaterad följande styrelsemöten:
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Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt
utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet samt informera funktionärerna om
Fullmäktiges och Kårstyrelsens beslut, särskilt rörande stadgar och reglemente.

Det åligger Presidiet
att

kontinuerligt informera medlemmarna om Teknologkårens löpande
verksamhet,

att

medlemmarna behjälpliga med svar på frågor rörande Teknologkårens arbete,

att

kontinuerligt sköta Teknologkårens kontakter med externa organisationer och
myndigheter vilkas verksamhet berör medlemmarna,

att

bevaka högskoleorganens och andra tillämpliga externa organs arbete i
utbildningsfrågor och studiesociala frågor som berör teknologerna vid LTH,

att

följa diskussioner i utbildningsfrågor och studiesociala frågor inom SFS,
Reftec, LUS, riksdagen, utbildningsdepartementet och högskoleverket,

att

ansvara för beredningen av anslagsäskande i samråd med berörda parter, samt

att

där inte annat beslutas verkställa Kårstyrelsens beslut.
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Aktivitetssamordnare är ansvarig för att samordna och utveckla Teknologkårens sociala
verksamhet. Aktivitetssamordnare är inte ansvarig för att arrangera dessa typer av
arrangemang utan är endast ansvarig för samordning, administration och utveckling av
verksamheten. Aktivitetssamordnare är tillika ordförande för Aktivitetsutskottet.
Aktivitetssamordare ansvarar tillsammans med Näringslivsansvarig för Teknologkårens
alumniverksamhet.

Det åligger Aktivitetssamordnaren
att

ansvara för hantering av alkohol och se till att alla som arrangerar aktiviteter
med alkoholhantering har god utbildning inom området,

att

vara ansvarig för löpande inköp,

att

vara ordförande i Aktivitetsutskottet,

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för frågor som
rör sociala aktiviteter,

att

samordna och utveckla verksamheten inom Aktivitetsuskottet,
Tackmästeriutskottet och Idrottsutskottet,

att

vara Nollegeneralen och Nollningsutskottet behjälplig,

att

ansvara för fanborgen,

att

hålla god kontakt med sektionernas sexmästare,

att

hålla god kontakt med sektionernas aktivitetsansvariga,

att

hålla god kontakt med nationerna i Lund,

att

hålla god kontakt med Teknologkårens fria föreningar, samt

att

utveckla Teknologkårens alumniverksamhet och möjligheterna att donera
pengar till Teknologkårens verksamhet.
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Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi och
ekonomiska förvaltning. Detta innefattar löpande ekonomisk uppföljning och analys,
förvaltning av Teknologkårens tillgångar, uppföljning och förhandling av avtal samt frågor
som tillhör dessa områden såsom medlemshantering och administration av medlemsavgifter.
Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal i den utsträckning detta inte kan
genomföras av den för uppgiften mest lämpade funktionären. Generalsekreteraren ansvarar
också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i deras arbete.
Generalsekreteraren ansvarar för att bokslut färdigställs för föregående verksamhetsår.

Det åligger Generalsekreteraren
att

tillsammans med talmanspresidiet förbereda Fullmäktiges sammanträden,

att

stödja talmanspresidiets arbete med Fullmäktiges löpande verksamhet, såsom
sammanställning, distribution och arkivering av kallelser och handlingar,

att

årligen i samråd med talmanspresidiet organisera och genomföra
Teknologkårens fullmäktigeutbildning,

att

ara Valnämnden behjälplig och stödja Valnämndens arbete,

att

vara för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi,

att

i samråd med respektive verksamhetsansvarig sammanställa förslag till budget
för nästkommande verksamhetsår, samt

att

ansvara för expeditionens handkassa.
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Informationsansvarig ansvarar för Teknologkårens marknadsföring, profilering, och
informationsspridning. Informationsansvarig leder och organiserar Informationsutskottet,
och har huvudansvar för Teknologkårens hemsida och Kårnytt.
Informationsansvarig är redaktör för Kårnytt. Kårnytt ska informera medlemmarna om
Teknologkårens löpande verksamhet samt vad därmed äger sammanhang.

Det åligger Informationsansvarig
att

se till att grafiskt material som ges ut i Teknologkårens namn följer dess
grafiska profil,

att

varje läsvecka ge ut Teknologkårens nyhetsbrev Kårnytt,

att

vara ordförande för informationsutskottet,

att

ansvara för att medlemmarna informeras om Teknologkårens funktion, samt

att

ansvara för Teknologkårens hemsida.
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Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller
kontinuerlig kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande
har arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer.
Kårordförande är ansvarig utgivare för Kårnytt.
Kårordföranden ansvarar för att verksamhetsberättelse färdigställs för föregående
verksamhetsår.
Kårordföranden ansvarar för att styrdokument uppdateras efter förändring.

Det åligger Kårordförande
att

övervaka arbetet i Utskotten,

att

i officiella sammanhang representera Teknologkåren,

att

under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena,

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
kårordföranden, samt

att

Kårordförande ska agera som Teknologkåren vid LTHs aktieägarrepresentant
i de bolag där det är nödvändigt.
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Näringslivsansvarig ansvarar för Teknologkårens löpande näringslivsverksamhet. Detta
innebär såväl arbetsmarknadsevenemang, som sponsring och donationer till Teknologkåren.
Näringslivsansvaring är även, tillsammans med aktivitetssamordnare, ansvarig för
Teknologkårens alumniverksamhet.

Det åligger Näringslivsansvarig
att

kontinuerligt följa upp arbetsmarknadsfrågor som berör teknologer,

att

följa viktigare diskussioner i arbetsmarknadsfrågor inom SFS och Reftec,

att

under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas ansvariga
för industrikontakter,

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
arbetsmarknads- och näringslivsfrågor,

att

ansvara för försäljning av annonser i Teknologkårens publikationer,

att

ansvara för försäljning av adressetiketter ur Teknologkårens medlemsregister,

att

ansvara för sponsring,

att

arrangera evenemang där Teknologkårens medlemmar får chansen att träffa
representanter från näringslivet,

att

i samråd med projektledare ARKAD leda och sammankalla ArmU,

att

vara ordförande för Näringslivsgruppen inom ArmU, samt

att

kontinuerligt hålla kontakten och samarbeta med karriärcenter på LTH.
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Pedellen ansvarar för Teknologkårens lokalförsörjning. Dels genom förvaltning av Kårhuset
och Lophtet, och dels genom kontakt med fakulteten. Pedellen ansvarar för drift och
utveckling av intern och extern uthyrningsverksamhet i Kårhuset och på Lophtet samt
Teknologkårens teknik.
Pedell ansvarar för skötsel och underhåll av Teknologkårens utrustning, för Teknologkårens
samtliga kort och nycklar, samt för uthyrning av Rulle.
Det åligger Pedell att ansvara för Teknologkårens kontakter med Lunds universitets
byggnadsenhet, Akademiska Hus i Lund AB, Lunds Tekniska Högskola och övriga brukare
av Kårhuset i frågor som rör Kårhuset.
Pedell svarar för uthyrning av Teknologkårens lokaler, för att det vid uthyrningar i Kårhuset
finns av Teknologkåren arvoderad service- och garderobspersonal, för att Teknologkårens
lokaler synas efter uthyrning, samt för reklam för Teknologkårens lokaler. Vidare ska Pedell
besluta om eventuella åtgärder om något skadats eller förkommits.
Pedellen är tillika ordförande i Husutskottet

Det åligger pedellen
att

årligen, i samband med budgetarbetet, presentera en underhållsplan för
Teknologkårens inredning och utrustning,

att

årligen presentera en underhålls- och renoveringsplan för Lophtet,

att

årligen presentera ett förslag till riktlinjer och avgifter för all uthyrning i
Teknologkårens regi, samt

att

vara ledamot i Aktivitetsutskottet.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

8 (12)

Kårhuset Lund, 2016-04-13
Styrelsen

Projektledare ARKAD ansvarar för att planera, arrangera och utvärdera Teknologkårens
arbetsmarknadsdagar ARKAD.

Det åligger Projektledare ARKAD
att

kontinuerligt följa upp arbetsmarknadsfrågor som berör teknologer,

att

följa viktigare diskussioner i arbetsmarknadsfrågor inom SFS och Reftec,

att

under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas ansvariga
för arbetsmarknadsmässor,

att

vara Tekologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
arbetsmarknads- och näringslivsfrågor,

att

arrangera och bjuda in företag till ARKAD,

att

i samråd med Närlingslivsansvarig leda och sammankalla ArmU,

att

vara ordförande och projektledare för Projektgruppen för ARKAD samt
ansvarig för att lägga upp projektplanen för projektet ARKAD, samt

att

kontinuerligt hålla kontakten och samarbeta med karriärcenter på LTH.
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Vice Kårordförande för internationella frågor samordnar och leder Teknologkårens arbete
för internationalisering, samt samarbetar med LTH för ökad internationalisering.
Alternativ titulering är VKOi alternativt Vice Kårordförande.

Det åligger Vice Kårordförande för internationella frågor:
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete,

att

samordna och leda Teknologkårens internationaliseringsarbete,

att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,

att

under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med och informera
sektionernas studieråd,

att

sammankalla och leda arbetet i Världsmästarkollegiet,

att

leda och fördela SRInt:s arbete,

att

löpande avrapportera SRInt:s arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp,

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
internationella frågor, samt

att

vara Head of International Introduction behjälplig i dennes arbete.
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Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Teknologkårens
påverkansarbete i studiesociala frågor. Vice Kårordförande för studiesociala frågor är även
Likabheandlingsombud.
Alternativ titulering är VKOs alternativt Vice Kårordförande.

Det åligger Vice Kårordförande för studiesociala frågor:
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete,

att

samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete i studiesociala frågor,

att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,

att

ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,

att

löpande avrapportera Likabehandlingskollegiets arbete till
Utbildningsutskottets ledningsgrupp,

att

sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,

att

sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet, samt

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för studiesociala
frågor.
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Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
utbildningsfrågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Alternativ titulering är VKOu alternativt Vice Kårordförande.

Det åligger Vice Kårordförande för utbildningsfrågor:
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete,

att

samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete i utbildningsfrågor,

att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,

att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om mottagare av Teknologkårens
pedagogiska pris,

att

sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet,

att

leda och fördela Gemensamma Studierådets arbete,

att

löpande avrapportera Gemensamma Studierådets arbete till
Utbildningsutskottets ledningsgrupp, samt

att

vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
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STYRELSEHANDLING
Motion: Styrdokumentsrevideringens små missar

Kårhuset Lund, 26 augusti 2016
Björn Sanders, Kårordförande 15/16

Motion angående
styrdokumentsrevideringens små missar
Bakgrund
Arbetsgruppen för styrdokumentsrevideringen har gjort ett fantastiskt jobb med att
uppdatera hela arsenalen av styrdokument. Detta ansiktslyft tog dock en rimlig men ansenlig
mängd tid. Under tiden av deras arbete gjorde några mindre förändringar av riktlinjer och
utskottsdirektiv som naturligt inte fanns med i slutförslaget från arbetsgruppen som hade
utgått från styrdokumentet anno 27 oktober 2014.
Det är rimligt att fullmäktige stadfäster de redan tagna beslutet och ser till att styrdokumentet
stämmer överrens med det man har beslutat de senaste åren.
I sann gammal kårordförande-anda har jag LUSläst samtliga handlingar och protokoll från
den tiden och framåt och dammsugit dem för ändringar. Då kommer man fram till att
följande ändringar är gjorda som inte fanns med i det slutgiltiga förslaget.
Utskottsdirektiv
I Utskottsdirektiv för Husutskottet enligt FM8-2015 lägga till
”7.4.8 Kårhusservice
Kårhusservice ansvarar för att ge TLTH:s hyresgäster god service genom upprättande
evenemangsrelaterade servicetjänster.Dessutom ansvarar Kårhusservice för ljud- och
ljusteknik samt säkerheten i huset vid uthyrning.
Kårhusservice väljs av pedellen och stadfästs av styrelsen.”
Riktlinjer
I Riktlinjer för arvodering 2.2 enligt S1-2015
Ändra från “lönenivåer” till “arvodesnivåer”.
Enligt S5-2015 anta Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista.
Enligt S10-2016 anta Riktlinjer för lokalplan.

Förslag
Därför yrkar jag
att

I Utskottsdirektiv för Husutskottet lägga till
”7.4.8 Kårhusservice
Kårhusservice ansvarar för att ge TLTH:s hyresgäster god service genom upprättande
evenemangsrelaterade servicetjänster.Dessutom ansvarar Kårhusservice för ljud- och
ljusteknik samt säkerheten i huset vid uthyrning.
Kårhusservice väljs av pedellen och stadfästs av styrelsen.”
samt göra erforderliga numreringsförändringar.
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Björn Sanders, Kårordförande 15/16

att

anta Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista enligt bilaga 1.

att

anta Riktlinjer för lokalplan enligt bilaga 2.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Riktlinje för Svensk-engelsk ordlista
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Riktlinje för Svensk-engelsk ordlista
Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna riktlinje är en vägledning vid översättning till engelska.

1.2

Syfte
Syftet med ordlistan är att underlätta för funktionärer vid och medlemmar i
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolan (TLTH) när dessa ska skriva
eller tala på engelska i Kårsammanhang.

1.3

Omfattning
Riktlinjen omfattar Teknologkårens centrala organisation men kan med fördel
användas av hela Teknologkåren och dess Fria föreningar.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Linnea Thörnqvist, VKOi 2015, och David Gustavsson,
Informationsansvarig 2015.
Ursprungligen antagen enligt beslut: S5 – 2015.
Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: S1 – 2016.

Bakgrund
Syftet med ordlistan är att underlätta för funktionärer vid och medlemmar i
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolan (TLTH) när dessa ska skriva
eller tala på engelska i Kårsammanhang. Ordlistan fastställer också vilka
engelska uttryck som ska användas för att översätta postnamn, evenemang
och dylikt. Det är tillåtet att använda det svenska namnet på poster eller
evenemang även i engelska texter om så anses lämpligt. Detta bör dock göras
mycket sparsamt om det svenska uttrycket är svåruttalbart eller svårt att
komma ihåg för engelskspråkiga studenter
Egennamn, poster och evenemang versaliseras generellt enkelt på svenska,
(exempelvis Kårhusservice förvaltare) och i Kamelnotation på engelska
(exempelvis Kårhuset Service Manager).
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Teknologkåren vid LTH

Övergipande ord
arbetsgrupp

task force

fri förening

association

funktionär funktionärspost

volunteer - volunteer
position

heltidsarvorderad

sabbatical officer

inspektor

inspector

kollegium

college

Kårhuset

Kårhuset

mandatperiod

term of office

organ

body

revisor

auditor

sektion

guild

studentkår

students' union

Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola Teknologkåren - Kåren TLTH

the Student Union at
Lund University, Faculty
of Engineering - the
Student Union - the
Union - TLTH

utskott

committee

utskottsordförande

committee chair

verksamhetsår

operational year
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Teknologkåren vid LTH

Utskott och organ
Aktivitetsutskottet (e.d.)

the Recreation
Committee

Arbetsmarknadsutskottet

the Career Committee

Arkivutskottet

the Archive Committee

BEST-Lund

BEST-Lund

Datorsystemgruppen

the IT Committee

De tre benen - UtbildningNäringsliv-Fritid

the Three Pillars Education-CareerRecreation

De äldres råd

Terribly Highly Esteemed
Reunion of Elders

(Kår)fullmäktige

the (Union
Representative) Council

Fullmäktigeval

Council Election

Gemensamma Studierådet
(SRKår)

the Central Student
Council

Heltidsanställdas äldre råd

Highly Esteemed
Reunion of Elders

Husutskottet

the Facilities Committee

IAESTE

IAESTE

Idrottsutskottet

the Sports Committee

Informationsutskottet (e.d.)

the Public Relations
Committee

Kårhusservice

Kårhuset Service

Ledningsgruppen för
Utbildningsutskottet

the Education Executive
Group

Medaljkommittén (e.d.)

the Honours Committee

Nollningsutskottet

the Nollning Committee

Phøset (e.d.)

the Phøs

Projektgruppen för ARKAD

the ARKAD Project
Group

Sexmästeriet

the Festivities Committee

Strategigruppen

the Strategic Group
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Teknologkåren vid LTH

Studierådet

the Student Council

(Kår)styrelsen

the (Union) Board

Tackmästeriutskottet

the Gratitude Committe

tidningen Pålsjö Ängsblad

Pålsjö Ängsblad
magazine

TLTH
Näringsliv/Näringslivsgruppen

the Corporate Relations
Committee

Utbildningsutskottet

the Education Committee

Valberedningen

the Nomination
Committee

Valfullmäktige

Volunteer Election
Meeting

Valnämnden

the Council Election
Board
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Teknologkåren vid LTH

Kollegier
Aktivitetskollegiet

the College of Recreation

Cafémästarkollegiet

the College of Cafés

Industrikontaktkollegiet

the College of Corporate
Relations

Infokollegiet

the College of
Communication

Likabehandlingskollegiet

the College of Equality
Oppurtunities

Mässindustrikontaktkollegiet

the College of Career
Fairs

Ordförandekollegiet

the College of Presidents

Pengakollegiet

the College of Treasurers

Sexmästarkollegiet

the College of Festivities

Skyddsombudskollegiet

the College of Safety
Representatives

Studeranderepresentantkollegiet

the College of Student
Representatives

Studierådskollegiet

the College of Student
Councils

Världsmästarkollegiet

the College of World
Masters

Øverphøskollegiet

the College of Nollning
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Teknologkåren vid LTH

Evenemang och teknologika
bal

ball

civilingenjörsring

engineer's ring

Corneliusbalen

Cornelius Ball

doktorspromotion

doctoral conferment
ceremony

doktorsring

doctoral ring

eftersläpp

after party

ET-slasque

after exam party

Examenshögtid

graduation ceremony

F1 Röj

F1 Röj

gyckel - gyckla

entertainment - entertain

Nollning

Nollning

Nyårsbalen

New Year’s Ball

ordensband

couleur

ouveralle

ouveralle

sittning

dinner party

spegat

(tassel) woggle

Sångarstriden

TLTH Song Contest

sångförman

toastmaster

Tandem

the Tandem Relay

teknologmössa

engineer's cap

x:en X:en (sjön Sjøn,
puben Puben)

the x X (the lake Lake,
the pub Pub)
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Teknologkåren vid LTH

Mötesformalia
acklamation

acclamation

adjungering - adjungera adjungerade

co-option - co-opt - coopted

ajournering - ajournera

adjournment - adjourn

anta – antagen

pass - passed

avslå - avslag

reject - rejection

bifalla - bifall

approve - approval

bilaga

appendix

bordlägga

defer

dagordning/föredragningslista

agenda

fyllnadsval

by-election

frånvarande

absent

förankring - förankrat

democratic base - well
based

förklara mötet avslutat

close the meeting

förklara mötet öppnat

open the meeting

höstterminsmöte

autumn assembly

justerare

minute reviewer

kallelse - kalla till möte

convocation - convene
a meeting

kandidatur - kandidera (till
[post])

candidacy - run (for
[position])

motion - motionär motionera

motion - mover - move

möteshandlingar

meeting documents

mötesordförande

chair

mötesprotokoll

minutes

nominera

nominate

närvarande

present

närvarolista

attendance list
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Teknologkåren vid LTH

närvarorätt

permission to attend

omröstning

vote

ordinarie ledamot

full member

ordningsfråga

matter of procedure

proposition

motion from the board

protokollsanteckning

minute statement

replik

reply

reservation - reservera sig

reservation - express
a reservation

revidera

revise

rösträtt

permission to vote

sakupplysning

factual interjection

sekreterare

secretary

intresseföreningen

interest association

sektionsmaskot

guild mascot

sektionsmonument

guild monument

sektionsmöte

guild assembly

stadfästa

ratify

streck i debatten

close the debate

suppleant

substitute

talarlista

list of speakers

valmöte

election assembly

vårterminsmöte

spring assembly

yrkande - yrka

plea - plead

yrkanderätt

permission to plead

yttranderätt

permission to speak
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Teknologkåren vid LTH

Dokument
budget

budget

delegationsordning

delegation of authority

Forsknings- och
forskarutbildningspolitiskt
program

Opinions on Research
and PhD Studies

Mål- och
visionsdokument

Statement of Vision and
Objectives

policy

policy

reglemente

regulations

riktlinjer

guidelines

stadgar

by-laws

Studiesocialt och
utbildningspolitiskt
program

Opinions on Social and
Educational Affairs

styrdokument

regulatory documents

Verksamhetsberättelse

Account of Operations

Verksamhetsplan

Plan of Operations

åsiktsprogram

document of opinions
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Teknologkåren vid LTH

Heltidare och kontoret
Aktivitetssamordnare

Head of Recreation

Ekonomiansvarig

Financial Accountant

Expen

Front Desk

Generalsekreterare

Secretary-General

Informationsansvarig

Head of Public Relations

Kanslist

Receptionist

Kontoret

the Union Office

Kårordförande

President

Nollegeneral

Head of Nollning

Näringslivsansvarig

Head of Corporate Relations

Pedell

Pedell

Projektledare ARKAD

Project Manager, ARKAD

Vice Kårordförande för
internationella frågor

Vice President, Head of
International Affairs

Vice Kårordförande för
studiesociala frågor

Vice President, Head of
Social Affairs

Vice Kårordförande för
utbildningsfrågor

Vice President, Head of
Educational Affairs

10

Riktlinje för Svensk-engelsk ordlista

Teknologkåren vid LTH

Ideella poster
Aktivitetsordförande
(e.d.)

Head of Recreation

Balmästare
Corneliusbalen

Head of Cornelius Ball

Balmästare Nyårsbalen

Head of New Year’s Ball

Cafémästare (e.d.)

Head of the Café

Co-phøs

Co-phøs

Datoransvarig

IT Manager

F1 Röj boss

F1 Röj Boss

Fanbärare

Standard-bearer

Informationsansvarig
(e.d.)

Head of Communication

Jubileumsgeneral

Head of Anniversary

Kassör (e.d.)

Treasurer

Kårfotograf

Union Photographer

Kårhusservice förvaltare

Kårhuset Service
Manager

ledamot i [Organ]

[Body] member/member
of [Body]

Likabehandlingsombud

Equal Oppurtunities
Representative

Miljöombud

Environmental
Representative

Mässansvarig (e.d.)

Head of Career Fair

[Organets] ordförande

Chair of [Body]

Prylmästare (e.d.)

Head of Facilities

Pubmästare

Pub Manager

Pålsjö Ängsblads
redaktör

Editor, Pålsjö Ängsblad

Rullechef

Car Manager

Sakrevisor

Operations Auditor

Sakrevisorssuppleant

Substitute Operations
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Teknologkåren vid LTH

Auditor
Samordnande
studerandeskyddsombud

Coordinating Safety
Representative

Sektionsordförande

President at the Guild

Sekreterare

Secretary

Sexmästare

Head of Festivities

Skyddsombud

Safety Representative

Studierådsordförande

Head of the Student
Council

Superintendent

Lophtet Manager

Sångarstridsförman

Song Contest Team
Leader

Sångarstridgeneral

Head of Song Contest

Sångförman

Toastmaster

Talman

Speaker

Tandemgeneral

Tandem Relay Team
Leader

TUT-chef (Teknikchef)

Stagecraft Manager

Vice Nollegeneral

Vice Head of Nollning

Världsmästare

World Master

Øverphøs

Øverphøs

Phadder

Mentor
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Teknologkåren vid LTH

Andra studentföreningar
Akademiska Föreningen

the Academic Society

Chalmers Studentkår

Chalmers Student Union

Corpus Medicum

Corpus Medicum

Humanistiska och
Teologiska Studentkåren

Student Union for the
Humanities and Theology

Juridiska föreningen

The Law Students' Union

Kuratorskollegiet

Curator College

Linköping teknologers
studentkår

The Union of Technology
and Science Students at
Linköping University

LundaEkonomerna

LundaEkonomerna
Student Union (at Lund
University School of
Economics and
Management)

Lundakarnevalen

the Lundakarneval

Lunds DoktorandKår

Lund Doctoral Student
Union

Lunds Universitets
Studentkårer

Lund University Student
Unions Association

Nation

Nation

Naturvetarkåren

The Science Student
Union

Reftec

Reftec

Samhällsvetarkåren

The Social Sciences
Student Union at Lund
University

Studentkåren vid
Konstnärliga fakulteten i
Malmö

Student Union of the
Faculty of Art in Malmö

Studentlund

Studentlund

Sveriges Förenade
Studentkårer

The Swedish National
Union of Students

Tekniska Högskolans
Studentkår

Student Union at the
Royal Institute of
Technology
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Teknologkåren vid LTH

Teknologkåren vid Luleå
tekniska universitet

Student union of
engineering at Luleå
university of technology

Umeå Naturvetar- och
Teknologkår

Umeå Student Union of
Science and Technology

Uppsala Teknolog- och
Naturvetarkår

Uppsala Union of
Engineering and Science
Students
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Teknologkåren vid LTH

I bokstavsordning
acklamation

acclamation

adjungering - adjungera adjungerade

co-option - co-opt - coopted

ajournering - ajournera

adjournment - adjourn

Akademiska Föreningen

the Academic Society

Aktivitetsordförande (e.d.)

Head of Recreation

Aktivitetskollegiet

the College of Recreation

Aktivitetssamordnare

Head of Recreation

Aktivitetsutskottet (e.d.)

the Recreation
Committee

anta – antagen

pass - passed

arbetsgrupp

task force

Arbetsmarknadsutskottet

the Career Committee

Arkivutskottet

the Archive Committee

avslå - avslag

reject - rejection

bal

ball

Balmästare Corneliusbalen

Head of Cornelius Ball

Balmästare Nyårsbalen

Head of New Year’s Ball

BEST-Lund

BEST-Lund

bifalla - bifall

approve - approval

bilaga

appendix

bordlägga

defer

budget

budget

Cafémästare (e.d.)

Head of the Café

Cafémästarkollegiet

the College of Cafés

Chalmers Studentkår

Chalmers Student Union

civilingenjörsring

engineer's ring

Co-phøs

Co-phøs

Corneliusbalen

Cornelius Ball
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Teknologkåren vid LTH

Corpus Medicum

Corpus Medicum

dagordning/föredragningslista

agenda

Datoransvarig

IT Manager

Datorsystemgruppen

the IT Committee

De tre benen - UtbildningNäringsliv-Fritid

the Three Pillars Education-CareerRecreation

De äldres råd

Terribly Highly Esteemed
Reunion of Elders

delegationsordning

delegation of authority

doktorspromotion

doctoral conferment
ceremony

doktorsring

doctoral ring

eftersläpp

after party

Ekonomiansvarig

Financial Accountant

ET-slasque

after exam party

Examenshögtid

graduation ceremony

Expen

Front Desk

F1 Röj

F1 Röj

F1Röj boss

F1 Röj Boss

Fanbärare

Standard-bearer

Forsknings- och
forskarutbildningspolitiskt
program

Opinions on Research
and PhD Studies

fri förening

association

frånvarande

absent

(Kår)fullmäktige

the (Union
Representative) Council

Fullmäktigeval

Council Election

funktionär - funktionärspost

volunteer - volunteer
position

fyllnadsval

by-election

förankring - förankrat

democratic base - well
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Teknologkåren vid LTH

based
förklara mötet avslutat

close the meeting

förklara mötet öppnat

open the meeting

Gemensamma Studierådet
(SRKår)

the Central Student
Council

Generalsekreterare

Secretary-General

gyckel - gyckla

entertainment - entertain

Heltidsanställdas äldre råd

Highly Esteemed
Reunion of Elders

heltidsarvorderad

sabbatical officer

Humanistiska och Teologiska
Studentkåren

Student Union for the
Humanities and Theology

Husutskottet

the Facilities Committee

höstterminsmöte

autumn assembly

IAESTE

IAESTE

Idrottsutskottet

the Sports Committee

Industrikontaktkollegiet

the College of Corporate
Relations

Infokollegiet

the College of
Communication

Informationsansvarig
(heltidarpost)

Head of Public Relations

Informationsansvarig (e.d.)

Head of Communication

Informationsutskottet (e.d.)

the Public Relations
Committee

inspektor

inspector

intresseföreningen

interest association

Jubileumsgeneral

Head of Anniversary

Juridiska föreningen

The Law Students' Union

justerare

minute reviewer

kallelse - kalla till möte

convocation - convene
a meeting

kandidatur - kandidera (till

candidacy - run (for
17
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Teknologkåren vid LTH

[post])

[position])

Kanslist

Receptionist

Kassör (e.d.)

Treasurer

kollegium

college

Kontoret

the Union Office

Kuratorskollegiet

Curator College

Kårfotograf

Union Photographer

Kårhuset

Kårhuset

Kårhusservice

Kårhuset Service

Kårhusservice förvaltare

Kårhuset Service
Manager

Kårordförande

President

ledamot i [Organ]

[Body] member/member
of [Body]

Ledningsgruppen för
Utbildningsutskottet

the Education Executive
Group

Likabehandlingskollegiet

the College of Equality
Oppurtunities

Likabehandlingsombud

Equal Oppurtunities
Representative

Linköping teknologers
studentkår

The Union of Technology
and Science Students at
Linköping University

LundaEkonomerna

LundaEkonomerna
Student Union (at Lund
University School of
Economics and
Management)

Lundakarnevalen

the Lundakarneval

Lunds DoktorandKår

Lund Doctoral Student
Union

Lunds Universitets
Studentkårer

Lund University Student
Unions Association

mandatperiod

term of office

Medaljkommittén (e.d.)

the Honours Committee
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Teknologkåren vid LTH

Miljöombud

Environmental
Representative

motion - motionär - motionera

motion - mover - move

Mål- och visionsdokument

Statement of Vision and
Objectives

Mässansvarig (e.d.)

Head of Career Fair

Mässindustrikontaktkollegiet

the College of Career
Fairs

möteshandlingar

meeting documents

mötesordförande

chair

mötesprotokoll

minutes

Nation

Nation

Naturvetarkåren

The Science Student
Union

Nollegeneral

Head of Nollning

Nollning

Nollning

Nollningsutskottet

the Nollning Committee

nominera

nominate

Nyårsbalen

New Year’s Ball

Näringslivsansvarig

Head of Corporate
Relations

närvarande

present

närvarolista

attendance list

närvarorätt

permission to attend

omröstning

vote

ordensband

couleur

[Organets] ordförande

Chair of [Body]

Ordförandekollegiet

the College of Presidents

ordinarie ledamot

full member

ordningsfråga

matter of procedure

organ

body
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Teknologkåren vid LTH

ouveralle

ouveralle

Pedell

Pedell

Pengakollegiet

the College of Treasurers

Phadder

Mentor

Phøset (e.d.)

the Phøs

policy

policy

Projektgruppen för ARKAD

the ARKAD Project
Group

Projektledare ARKAD

Project Manager,
ARKAD

proposition

motion from the board

protokollsanteckning

minute statement

Prylmästare (e.d.)

Head of Facilities

Pubmästare

Pub Manager

Pålsjö Ängsblads redaktör

Editor, Pålsjö Ängsblad

Reftec

Reftec

reglemente

regulations

replik

reply

reservation - reservera sig

reservation - express
a reservation

revidera

revise

revisor

auditor

riktlinjer

guidelines

Rullechef

Car Manager

rösträtt

permission to vote

Sakrevisor

Operations Auditor

Sakrevisorssuppleant

Substitute Operations
Auditor

sakupplysning

factual interjection

Samhällsvetarkåren

The Social Sciences
Student Union at Lund
University
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Teknologkåren vid LTH

Samordnande
studerandeskyddsombud

Coordinating Safety
Representative

Sekreterare

Secretary

sektion

guild

sektionsmaskot

guild mascot

sektionsmonument

guild monument

sektionsmöte

guild assembly

Sektionsordförande

President at the Guild

Sexmästare

Head of Festivities

Sexmästarkollegiet

the College of Festivities

Sexmästeriet

the Festivities Committee

sittning

dinner party

Skyddsombud

Safety Representative

Skyddsombudskollegiet

the College of Safety
Representatives

spegat

(tassel) woggle

stadfästa

ratify

stadgar

by-laws

Strategigruppen

the Strategic Group

streck i debatten

close the debate

studentkår

students' union

Studentkåren vid Konstnärliga
fakulteten i Malmö

Student Union of the
Faculty of Art in Malmö

Studentlund

Studentlund

Studeranderepresentantkollegiet

the College of Student
Representatives

Studierådet

the Student Council

Studierådskollegiet

the College of Student
Councils

Studierådsordförande

Head of the Student
Council

Studiesocialt och

Opinions on Social and
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Teknologkåren vid LTH

utbildningspolitiskt program

Educational Affairs

styrdokument

regulatory documents

(Kår)styrelsen

the (Union) Board

Superintendent

Lophtet Manager

suppleant

substitute

Sveriges Förenade Studentkårer

The Swedish National
Union of Students

Sångarstriden

TLTH Song Contest

Sångarstridgeneral

Head of Song Contest

Sångarstridsförman

Song Contest Team
Leader

Sångförman

Toastmaster

Tackmästeriutskottet

the Gratitude Committe

talarlista

list of speakers

Talman

Speaker

Tandem

the Tandem Relay

Tandemgeneral

Tandem Relay Team
Leader

Tekniska Högskolans
Studentkår

Student Union at the
Royal Institute of
Technology

Teknologkåren vid Luleå
tekniska universitet

Student union of
engineering at Luleå
university of technology

Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola Teknologkåren - Kåren - TLTH

the Student Union at
Lund University, Faculty
of Engineering - the
Student Union - the
Union - TLTH

teknologmössa

engineer's cap

tidningen Pålsjö Ängsblad

Pålsjö Ängsblad
magazine

TLTH
Näringsliv/Näringslivsgruppen

the Corporate Relations
Committee

TUT-chef (Teknikchef)

Stagecraft Manager
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Teknologkåren vid LTH

Umeå Naturvetar- och
Teknologkår

Umeå Student Union of
Science and Technology

Uppsala Teknolog- och
Naturvetarkår

Uppsala Union of
Engineering and Science
Students

Utbildningsutskottet

the Education Committee

utskott

committee

utskottsordförande

committee chair

Valberedningen

the Nomination
Committee

Valfullmäktige

Volunteer Election
Meeting

valmöte

election assembly

Valnämnden

the Council Election
Board

Verksamhetsberättelse

Account of Operations

Verksamhetsplan

Plan of Operations

verksamhetsår

operational year

Vice Kårordförande för
internationella frågor

Vice President, Head of
International Affairs

Vice Kårordförande för
studiesociala frågor

Vice President, Head of
Social Affairs

Vice Kårordförande för
utbildningsfrågor

Vice President, Head of
Educational Affairs

Vice Nollegeneral

Vice Head of Nollning

vårterminsmöte

spring assembly

Världsmästare

World Master

Världsmästarkollegiet

the College of World
Masters

x:en X:en (sjön Sjøn, puben
Puben)

the x X (the lake Lake,
the pub Pub)

yrkande - yrka

plea - plead

yrkanderätt

permission to plead

yttranderätt

permission to speak
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åsiktsprogram

document of opinions

Øverphøs

Øverphøs

Øverphøskollegiet

the College of Nollning
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Riktlinje för Lokalplan
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna riktlinje beskriver vem som får nyttja Teknologkårens lokaler och vem
som är ytterst ansvarig för disponeringen. Därutöver finns även en del historia
övriga rutiner kopplat till lokalanvändningen.

1.2

Syfte
Detta dokument ger en övergripande och tydlig bild av hur Teknologkårens
lokaler är fördelade, vem som har access till dessa och vilka syften lokalerna
idag har samt vad de har använts till tidigare. Vidare presenteras förslag på
lokalförändringar som ämnar till att förbättra utnyttjandet och exponeringen
av lokalerna.

1.3

Omfattning
Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av:
Ursprungligen fastställd enligt beslut:
Omarbetat av: Marcus Peterson, Pedell 15/16
Senast antagen: S10 – 2016.

2

Allmänt
2.1

Behovsidentifikation
Följande behov har identifierats:
● Arbetsstationer till heltidarna
● Arbetsstationer till Teknologkårens funktionärer
● Möteslokaler i olika storlekar.
● En trevlig och bemötande expedition
● Ytor för sociala umgängen
● Kökslokal
● Förrådsutrymmen
● Möjlighet för fler studenter att vistas i Kårhuset
● Levande Kårhus

2.2

Lokalindelning
Teknologkårens lokaler kan delas in i fyra delar
● Kontorslokaler
● Förrådslokaler
● Lokaler för uthyrning
● Mötesrum
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Historia
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas Kårhusprojekt startade 1984
och avslutades med invigning den 11 maj 1994. Husets kårdelar bekostades
av donatorer och resten av Lunds universitet. Huset ägs av Akademiska Hus
Syd AB och hyrs i sin helhet ut till gamla Byggnadsstyrelsen, numera
Byggnadsenheten vid Lunds Universitet (LU-Bygg).
LU-Bygg hyr i sin tur ut lokalerna i Kårhuset till Teknologkåren, Tekniska
Fakulteten vid Lunds Universitet (LTH) samt Åma AB/Moroten & Piskan.

4

Administration
Teknologkårens lokaler samt kortaccess till dessa administreras av
Teknologkårens Pedell och Teknologkårens kanslist. Pedellen har
tolkningsrätt över denna riktlinje. Då Pedellen administrerar Kårens lokaler
kommer denne alltid in i alla Teknologkårens lokaler. Även Kårordförande
har access till alla Teknologkårens lokaler. Kårhusservice som jobbar under
uthyrningar i Kårhuset kommer in i Kårens alla lokaler.
För att garantera säkerheten för en hyresgäst som befinner sig med ett
arrangemang i huset kan hyresgästen ansöka om att accesser stängs ner i huset
så att funktionärer på Kåren inte kan ta sig in bakvägen. Ansökan lämnas till
Pedellen senast 2 veckor i förväg så att informationen om att accessen stängs
av kan skickas ut på aktiva@tlth.se senast 1 vecka innan arrangemanget.
4.1

Vem har rätt att boka ett mötesrum?
I dagsläget används rummen 214, 232, 233 och 234 som
mötesrum/konferensrum. Mötesrummen skall endast kunna bokas av
organisationer knutna centralt till TLTH. Med dessa organisationer avses
styrelsen, heltidare, kollegier, arbetsgrupper, Kårens centrala utskott,
sektionerna, de fria föreningarna och fullmäktige. Emellan dessa råder ingen
prioritetsordning utan principen först till kvarn nyttjas.
Hollywood och lokalerna i Studiecentrum är rum som Kåren ej har ensamrätt
till, varför dessa bokningar skall gå igenom Pedellen eller Kanslisten. Dessa
har rätt att neka bokningar de avser olämpliga utan motivering. Antalet
personer som har tillgång till bokningskalendrarna för dessa rum bör hållas
nere, men bör också innefatta de personer som har ett stort intresse och stor
nytta av att ha tillgång till dem. Cornelis avviker från detta då det är en lokal
som också används i uthyrningsverksamhet, varför bokningar i den lokalen
görs endast i de fall då andra lokaler är bokade eller för små. Bokningar i
denna lokal kan komma att avbokas då denna lokal kan bli uthyrd. De som
bör kunna boka mötesrummen är:
För Cornelisrummen och Perstorp:
 Heltidare
 Styrelsen
 Utskottsordförande
 Projektledare, ex. F1 Röj Boss, ansvarig för Danskurser.
 Ordförande för fri förening
 Kanslist
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För Cornelis:
 Pedell
 Kanslist
 Aktsam
För Studiecentrum:



Pedell
Kanslist

För den enskilde medlemmen är mötesrummen ej bokningsbara utan kan
endast nyttjas då de står tomma. Detta är för att kunna hålla rummen öppna
för möten och inte för studieplatser, som står att finna en våning upp i
Moroten och Piskan.
4.2

Hur bokar man ett mötesrum?
För Cornelisrummen och Perstorp: I Google-kalendern för rummet lägger
man in en bokning för vem bokningen är, exempelvis ARKAD eller BEST
och drar ut den till önskad tid.
För Cornelis: Här skickar man ett mail till expen@tlth.se med datum, tid och
ändamål för mötet, varpå Kanslisten avgör om mötet kan placeras i ett av de
andra rummen eller om Cornelis ska bokas för mötet. Mötet kan dock avbokas
i händelse av att lokalen bokas för uthyrningsverksamhet.
För Studiecentrum: Se Cornelis.
För Hollywood: Här skickar man mail till pedell@tlth.se med datum, tid och
ändamål för mötet, varpå Pedellen avgör om bokningen är lämplig eller ej.

4.3

Hur länge kan man boka ett mötesrum?
Ett mötesrum bör endast bokas för den tid man anser att mötet kommer ta. För
att skapa rörlighet i rummen och öka tillgängligheten så är denna tid
begränsad till två timmar dagtid (8-17). För längre möten bör kvällsbokningar
nyttjas (17 och framåt). Bokningar som är längre än dessa kräver
godkännande av antingen Pedell eller Kanslist.
Streckbokningar av ett rum godkänns endast i undantagsfall av Pedellen.
Återkommande bokningar görs via Pedellen. Bokningar som läggs in i
kalendrar och som bryter mot riktlinjerna kommer att plockas bort utan
motivering.

4.4

Mötesrum utanför lokalplan
I Studiecentrum:
 Brunnen, 24 platser, Whiteboard, Projektor med duk.
 Pepparholm, 36 platser, Whiteboard, Projektor med duk.
Hollywood, upp till 30 platser. Whiteboard, Projektor med duk.
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Access
Accessen är något som man har tills man går av sin post eller missköter sig i
någon lokal. När man upptäcker någon som missköter sig i Kårens lokaler så
ska ett meddelande skickas till Pedellen omgående.
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Under särskilda arrangemang, exempelvis ARKAD(ArmU) och
Fixhelger(HUT) kan utskottens access ökas så att ledamöterna kommer in på
fler ställen än vad de gör normalt sett.

6

Lokalplan
6.1

Teknologkåren, plan 1

Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar.
6.2

Beskrivning av lokalerna på plan 1
Lokal:
117: Garderobsförråd
Användning:
Förvaring av garderobsmaterial
Access:
Pedell
Disponeringsrätt: Pedell
Lokaltyp:
Förråd
Lokal:
Användning
idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

125a: Gasquesal
Sittnings- och Tentamenslokal som TLTH delar med LU Bygg. Plats
för c:a 700 stående och 380 sittande.
Dörr: 301B Öppen, dvs ingen access förutom Pedell.
Pedell
Lokal för uthyrning

Lokal:
Användning
idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

134: Städförråd
Städmaterial för Gasquesalen, med tillhörande städho.
Öppen.
Pedell
Förråd
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Lokal:
Användning
idag:

135, 136: DJ-bås
DJ-bås till festaktiviteter i Gasquesalen. Här inifrån kontrolleras
Gasquesalens Discorigg. Här förvaras även extralampor till Kårens
scenbelysning samt ljuseffekter.
Access:
Pedell
Disponeringsrätt: Pedell
Lokaltyp:
Förråd
Lokal:
Användning
idag:

137, 138, 139: Gasqueköket
Gasquekök med diskhorum och centralkylt kylrum, m.a.o. kök som
tillhör uthyrningarna i Gasquesalen som vill ha kök.
Korridoren utanför 137 används idag till förvaring köksmateriel och
visst städmaterial till Gasquesalen.
Access:
Dörr: 104B Heltidare
Disponeringsrätt: Pedell
Lokaltyp:
Lokal för uthyrning
Lokal:
Användning
idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

143: Spritförråd
Spritförråd för TLTH:s pub Cornelis.
Dörr: 105B: Heltidare
AktSam
Förråd

Lokal:
Användning
idag:

155a: Burarna (”Lilla Hjärup”)
Förrådsnätburar i källaren, från vänster till höger: Rullstolsburen
(iläggsskivor och extrastolar till fester i Gasquesalen), Servicebur,
Engångsbur, Porslinsbur, Teknikbur, Fixbur
Access:
Dörr: 28-M14-04A: Pedell, KO, GS, HUTare, Aktsam
PP-bur: Pedell, HUT
Engångsbur: Pedell, GS, Aktsam
Porslinsbur: Pedell
Teknikbur: Pedell, HUT
Fixbur: Pedell, HUT
Disponeringsrätt: Pedell
Lokaltyp:
Förråd (Ombyggt skyddsrum)
Lokal:
Användning
idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

160 - 165: Bandysalen med tillhörande omklädningsrum
Idrottshall samt två stycken omklädningsrum
Heltidare
Pedell
Lokal för uthyrning (Ombyggt skyddsrum)
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Teknologkåren, plan 2
Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens
medlemmar.

Beskrivning av lokalerna på plan 2
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

211: Vilrummet
Ett rum för att kunna lägga sig ner och vila en stund vid sjukdom eller
opasslighet. Endast för anställda vid LTH samt heltidare vid Teknologkåren
Heltidare
Husprefekten
Kontorslokal
212: Arkivet
Lokalen används idag för lagring av dokumentation, historiska föremål och
annat som är i behov att bevaras till framtiden.
Pedell, KO, GS, Arkivutskottetet
Styrelsen
Förråd
214: Perstorp
Konferenslokal med whiteboard och projektor.
Samma access som 224, Expeditionen.
Bakdörr Heltidare, Styrelsen
Styrelsen
Mötesrum
215 - 217: Heltidarbås
Tre stycken bås med heltidar-kontor. I nuläget sittar i
215: VKOu, VKOs, VKOi,
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216: ARKAD, Näringslivsansvarig, KO, GS
217: Pedell, Informationsansvarig, Ñollegeneral, AktSam

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Kontorslokal

Lokal:
Användning idag:

218: Hänget
Umgängeslokal där Teknologkårens medlemmar kan vistas för att samtala, titta
på tv eller bara mysa. Ljud- och ljussystemet uppmuntrar även till samkväm av
mer livlig karaktär.
Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Kontorslokal

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Historia:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

219: Pentry
Enkelt utrustat kök för Kårens anställda, arvoderade och funktionärer. Bord
och stolar för 12 personer, 2 mikrovågsugnar.
Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Kontorslokal
220: Bakre utgång vid expeditionskök
Liten korridor ut från köket till baksidan av Kårhuset. I vindfånget finns även
Rulleskåpet och diverse verktyg för utomhusarbete.
Samma access som 224, Expeditionen
Baksida: Samma access som dörren; funktionärer
Styrelsen
Förråd
223: Städ/Kopiatorrum ("Äckliga skrubben")
I lokalen finns Teknologkårens kopiator, kontorsmaterial och städmaterial
Förr känt som "äckliga skrubben" pga den räliga stank som spreds från det
ständigt uttorkade vattenlåset i städvasken. Fungerade som kontorsförråd.
Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Förrådslokal

Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

224: Expedition
TLTHs Expedition där vi tar emot medlemmarna för medlemshantering.
Funktionärsdatorer och postfack finns även här.
Under expeditionstiden är vem som helst välkommen, därutöver gäller att
samtliga Kårens funktionärer samt Sektionsstyrelseledamöter har tillträde
Styrelsen
Kontorslokal

Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

225: Trulstorp
Arbetsrum för Kårens ekonom. Har även ekonomiskt arkiv.
Ekonom, Pedell, KO, GS
Styrelsen
Kontorslokal

Lokal:
Användning idag:

226, 227: Fotoklubben
Fotoklubben används som serverrum samt lagringsutrymme för löpande
verksamhet.
Dörr: 116A: Heltidare
Styrelsen
Förråd
231: Corneliskorridoren

Access:

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
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Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

Teknologkåren vid LTH
I korridoren finns ett antal skåp som olika utskott och fria föreningar
använder.
Heltidare, Kårstyrelse, UO, personer som behöver tillgång till de olika rummen
och skåpen.
Styrelsen
Kontorslokal

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

232, 233, 234: Mötesrummen Tant Grön, Blå och Gredelin.
Bokningsbara mötesrum med whiteboard, bord, stolar och tv-skärm. För
bokning, se 3.2.
Storlek på rummen:
232: 8 platser
233: 12 platser
234: 16 platser
Kårens alla funktionärer
Styrelsen
Mötesrum

Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

235: Förråd till Cornelis
Matvaror, caféartiklar och husgeråd till verksamhet i Cornelis.
Pedell, KO, GS och AktU
AktSam
Förråd

Lokal:
Användning idag:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Lokal:
Användning idag:

236: Pedellhyllan
Balkong i högdelen av Gasquesalen
Balkong
Pedell
Pedell
238
Är en korridor/utrymningsväg, inte en del av Cornelis.

Lokal:
Användning idag:

238a, ”Glasförråd”
Förråd med skjutdörrar bygg 2015. Används som förvaring för saker till
verksamhet i Cornelis
Öppet
Förråd

Access:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

239 och 240: Cornelis
Cornelis är Teknologkårens egna lilla café/pub, där finns allt man behöver, en
fin bar för festliga tillfällen, en gemytlig sittningslokal samt ett välutrustat kök. I
lokalen förekommer för tillfället ingen dagverksamhet förutom möten,
kvällstid drivs pubverksamhet.
Cornelis har ett fast alkoholtillstånd i lokalen vilket medför vissa regler som
ligger på Aktivitetsutskottets samvete.
Kan användas som möteslokal för upp till 40 personer, projektor med duk.
Plats för 120 stående eller 90 sittande.
Dörr: 306B, 112B ,Heltidare, AktU
Pedell. AktSam och Kanslist kan boka för möten.
Lokal för uthyrning

Lokal:
Användning idag:

243: Papperskorridoren
Temporärt förråd av papper och lite förbrukningsmaterial. Lokalen används av
kåren till förvaring av Reftecs arkiv och av hela huset till förvaring av
kartongpressen.

Lokal:
Användning idag:

244
Soprum används av kåren delas med restaurangen, för att förvara vår
flakmoped och sommar-/vinterdäck till rulle
Förråd

Lokaltyp:
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6.6
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Teknologkåren, plan 4
Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens
medlemmar.

Beskrivning av lokalerna på plan 4
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

416, 418, 419, 420, 420A, 421 samt Punschveranda:
Avslappningslokal
Området används för avkoppling och uppfräshning. Där finns två
omklädningsrum (ett för Trula, ett för Truls), bastu samt
punschveranda.
Dörr: 204B Samtliga av kårens funktionärer, dessutom kan alla
medlemmar i Teknologkåren ansöka om access från Pedellen
Pedell
Lokal för uthyrning
424: Nedre Aulateknik
Används av kåren som flaggförråd, datorn som styr ugglan
Cornelius hoande.
Pedell
Pedell
Förråd
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Kommentarer från Pedeller 2010
Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste
finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till
originalplaceringen. Lägg inte en massa pengar på att köpa specialanpassade
möbler och bygga nya dörrar då det troligen kommer att ändras igen inom
några få år. Lägg pengarna på att renovera och köpa nya möbler istället och
arbetet på att få någon att börja städa.
Renoveringar borde huset stå för, börjar Kåren betala för det så kanske Kåren
får börja betala för många saker som ska ingå i husets kostnader. Problemet är
att det är ett beställningsjobb då det inte ingår i byggnadsstatusen av huset,
därav måste Teknologkåren stå för kostnaden, om man inte lyckas övertala
LU Bygg (Byggnadsenheten) och LTH att vara med och dela på kakan.
En reflektion kan vara att inte ta i för mycket med lokalförändringar, särskilt
de som kostar mycket pengar. Det är viktigare att satsa på att ha rätt
verksamhet i lokalerna. Tyvärr är det lätt att tro att verksamhetsproblem löses
genom att ändra på lokalerna. Är det verkligen så svårt att hitta till ett rum, se
till att ha färdiga kartor på webbsidan som man kan skicka med i
möteskallelserna. Det är billigare, enklare och snabbare. Kontakta LU Bygg
och se om ni inte kan få dem att ordna en bra husöversiktsskylt. Det kan
finnas plats för det i tillgänglighetsarbetet. Titta till exempel på den karta för
synskadade som är uppsatt på Lunds station vid trappan till bron. Anpassad
för synskadade.
Framför allt är det viktigt att det finns en anledning för medlemmarna att
komma till huset, annars kvittar det hur lätt det är att hitta.
Och glöm inte att inte göra om våra misstag :)
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