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DAGORDNING
FULLMÄKTIGEMÖTE HÖST
Lund, 2018-10-09
Lars Gustafson, Talman 2018

Kommentarer till dagordningen
Notera att de val som beskrivs i reglementet §1.2.2 kommer att behandlas under andra halvan
av detta möte, HöstFM Val. HöstFM Val kommer att hållas 4e november.
§6
§16

Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en lista som skickas
runt vid mötets start.
Detta är andra läsningen av denna motion.
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RAPPORT
Styrelsen
Kårhuset Lund, 2018-10-07
Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19

Styrelserapport 2
Denna rapport avser perioden 10/9 – 7/10.

Perioden som gått
Styrelsen har under perioden representerat kåren på Kårestivalen samt haft S2, S3 och
styrelseutbildningen.
På S2 uppdaterade vi varandra gällande vad som händer på sektionerna något som vi
försöker lägga stor vikt på i år är en stärkt kontakt med sektionerna. Vi har tagit beslut om att
höja priset på Rulle för att gå lite mindre back samt godkänt. På detta möte godkändes även
projektplanerna till verksamhetsplanen, vilket gjort att arbetet kan börja komma igång med
dessa. Sist men inte minst har vi antagit ett nytt utskottsdirektiv gällande nollningen, detta för
att anpassa oss till Fullmäktiges tidigare beslut om en ideellt styrd nollning och detta
inkluderar nu både Nollegeneral och Nolleamiral.
På S3 diskuterades hur vi ska komma igång med verksamhetsplanen och arbetsgrupperna på
bästa sätt. Vi beslutade även att lägga nästa år jubileum på våren samt behandlat
budgetrevideringen.
Vi har genomfört en styrelseutbildning för alla sektionsstyrelser och fria föreningar där vi
försökt lägga fokus på vikten av dokumentation och långsiktighet i våra organisationer

Kommande verksamhet
Styrelsens fjärde möte S4 kommer att äga rum den 19/10 samt dra igång arbetet med
Verksamhetsplanen på riktigt. När ni läser detta kommer det finnas ett mail om hur man går
med i VP-grupper i er inkorg, gör gärna det!

I styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Styrelseordförande 18/19

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

RAPPORT
Heltidarrapport
Kårhuset Lund, 2018-10-08
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Heltidarrapport
Avser perioden 2018-09-02 – 2018-10-07

Gemensamt
Hela perioden har även för heltidarnas del präglats av nollningen som vi tycker har gått
väldigt bra. Under några veckor hade vi Kåren på campus varje tisdag och fredag där vi
delade ut kaffe och märken och passade på att prata med medlemmar om lite av varje.
Tillsammans med de andra kårerna i Lund så har vi även arrangerat en valdebatt och en
valvaka för att uppmärksamma valet och uppmuntra medlemmarna till att gå och rösta.
Vi har lagt ner en del tid på att marknadsföra våra egna val då vi har haft ansökan öppen för
posterna som ska välja på val-höstFM. Fullmäktigevalet har också öppnat för nominering
och kandidering, vilket Kårordförande hjälper till att dra i då vi saknar en ordförande för
valnämnden.

Utbildning
Utbildningsheltidarna har fortsatt med sin löpande verksamhet i form av möten med
kollegier, LTH och andra kårer, samt hantering av studentärenden. HU, UI och UE har även
varit på Chalmers tillsammans med RUBIK som är Reftec-samarbetet för
utbildningsheltidare. Reftec är en sammanslutning för de sju största kårerna som hör till
tekniska högskolor i Sverige.
Det har även jobbats på ett ställningstagande i SVS-frågan som FM har efterfrågat, LTH har
haft sitt första styrelsemöte där bland annat antagningsstatistik diskuterades, och vi har
deltagit på kvalitetsdialoger tillsammans med LTH och LU som syftar till att gå igenom hur
fakulteterna jobbar med att kvalitetssäkra sina utbildningar.

Näringsliv
Under läsvecka 1 arrangerade vi och Sveriges Ingenjörer lunchföreläsningar för alla
sektioner. Det blev lyckat med bra uppslutning. Vi har haft lite företag som stått på campus
för att marknadsföra sig, och E.ON hade ett tillfälle då de bjöd på cykelreparation.
Både näringslivsutskottet och ARKAD har jobbat med rekrytering av funktionärer. ARKAD
har sökt värdar och jobbar med att gå igenom ansökningarna. Näringslivsutskottet har
rekryterat några projektledare som i sin tur jobbar med att få ihop projektgrupper.
Näringslivsansvarig deltog även på ARG i Stockholm som är Reftec-samarbetet för de som
sitter som näringslivsansvariga eller projektledare för arbetsmarknadsmässor.
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RAPPORT
Heltidarrapport
Kårhuset Lund, 2018-10-08
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Fritid
Nollningen har kört sitt race med invigning, draggning, kårestival, nollehelg och till sist
SANDSTORM. Heltidarna hade även med sin egen farkost till FlyING, som UI var tapper
och flög på. Många evenemang, både från Kåren och sektionerna, har marknadsförts och
administrerat sina biljetter genom appen Bonsai Campus som Kåren har skrivit avtal med.
Detta har fungerat väldigt bra och har sparat en hel del tid då folk kan betala sina biljetter
direkt i appen.
Aktivitetssamordnaren visade även upp delar av kåren på Hälsningsgillet i AF-Borgen
tidigare under terminen, samt hjälpte till att arrangera Trygg Krog tillsammans med
kommunen för krögare från hela Lund. Reftec-samarbetet STARK för aktivitets- och
nollningsansvariga har haft en träff i Lund.
I övrigt har det varit mycket löpande verksamhet i form av mycket uthyrningar för Pedellen
som det blir under nollningen. Informationsansvarig har designat plancher, fotat under
evenemang och har sett till så att sektionerna får visa upp sig på Kårens instagram under
nollningen.

I Presidiets tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Kårhuset Lund, 2018-10-09
PATRIK GUSTAFSSON, Kårordförande 17/18

Angående Ansvarsfrihet för 17/18
1.

Bakgrund

Enligt stadgan skall det på HöstFM beslutas om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
Kårstyrelse. Till detta krävs en revisionsberättelse och Verksamhetsberättelse.
Under föregående verksamhetsår skedde det en lagändring gällande hur fonder skall
bokföras. Detta uppmärksammades i samband med den externa revisionen. Detta innebär att
det kommer behöva ske en del ändringar i den bokföring som gjordes under verksamhetsåret
och därav har bokslutet blivit försenat och den interna revisionen har inte kunnat göras
ännu.
Den externa revisionen är färdiggjord och verksamhetsberättelse är gjord, men eftersom
resultat inte har kunnat fastställas är inte den interna revisionen färdigställd.

Av den anledningen kommer inte Ansvarsfrihet för 17/18 behandlas på HöstFM utan
kommer behandlas snarast möjligt.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

PATRIK GUSTAFSSON

ANDERS NILSSON

Kårordförande 17/18

Generalsekreterare 17/18
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Bakgrund
I dagsläget står följande i Teknologkårens stadgar:
§ 2.4

Stödmedlem
Alla har rätt att ansöka till stödmedlem. Ansökan om att bli stödmedlem ska
göras skriftligen till Kårstyrelsen.

§ 2.5

Skyldigheter
Samtliga medlemmar är skyldiga att ta hänsyn till Teknologkårens
styrdokument. Ordinarie medlem ska också ta hänsyn till sin Sektions stadgar
och reglemente.
Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.

§ 2.6

Rättigheter
Samtliga medlemmar som uppfyller sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att
att

kandidera till Teknologkårens funktionärsposter
närvara vid Fullmäktiges sammanträden
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val
Utöver detta specificeras det inte något vad Kårstyrelsen ska göra med dessa ansökningar.
Det finns inga rutiner för hur stödmedlemmar ska stå med i medlemsregistret samt att när
man senast tog beslut om medlemsavgifter beslutade man aldrig om vad ett stödmedlemskap
kostar och för hur lång tid det gäller.
Detta har lett till att inkomna förfrågningar om stödmedlemskap inte har hanterats. I början
av detta verksamhetsår tillsattes en arbetsgrupp för att utreda frågan om hur Teknologkåren
bör hantera stödmedlemmar.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (8)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Enkät
För att ta reda på hur Teknologkåren bör utforma sitt stödmedlemskap skickades det ut en
enkät till Fullmäktige, Kårstyrelsen och Heltidarna, där följande frågor ställdes:
•
•
•
•
•
•

Tycker du att vi ska ha stödmedlemskap?
Varför/Varför inte? Vad är syftet med stödmedlemskapet?
Vem får vara stödmedlem?
Vilka rättigheter/skyldigheter ska stödmedlemmar ha?
Över vilken period skulle ett medlemskap sträcka sig?
Vad anser du att kostnaden för ett stödmedlemskap ska vara?

Vi fick in 20 svar vilket vi inte är helt nöjda med. Men av de svar vi fick in ville en majoritet
att vi ska ha stödmedlemskap, se figur 1.

Figur 1 Resultat från frågan ska vi ha stödmedlemskap

Varför/varför inte Teknologkåren ska ha stödmedlemskap kan delas in i 6 kategorier, varav
en är att vi inte ska ha stödmedlemskap, se figur 2.
Allmänt stödja verksamheten innefattar de svar som inte specificerade på vilket sätt man
skulle stödja kåren. Svar som t ex nämnde att syftet både borde vara en gemenskap för
alumner och donera pengar har markerats i båda kategorierna.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Figur 2 Fördelningen av varför/varför inte Teknologkåren ska ha stödmedlemskap.

I enkäten föreslås följande grupper att få söka medlemskap:
•
•
•

alla,
studerande vid LU eller
de med särskild koppling till LTH/TLTH, vilket uttryckts på lite olika sätt bland
svaren (alumner, intresserade, de som vill bidra på sådant sätt att medlemskap krävs)

Att sätta siffror på denna delen av enkäten är svårt. Då det inte går att urskilja om de som
skrivit ”alla intresserade” menar alla människor eller de som har en viss koppling till
Teknologkåren. T ex skulle man kunna göra tolkningen att man menar att alla får bli
stödmedlem där de som är intresserade av detta kommer skicka in ansökan om
stödmedlemskap eller att alla med ett intresse/koppling till Teknologkåren får ansöka om
stödmedlemskap.
Av de som svarat att kåren ska ha stödmedlemskap, förhåller sig deras åsikter om
skyldigheter och rättigheter, enligt figur 3. Där de kan kategoriseras i sju grupper. Vad som
inte kunnat utläsas från svaren, förutom i tre, är ifall de som svarat har haft koll på att bara
ordinarie medlem får kandidera till och rösta i FM-valet i dagsläget och när man svarat
”samma som ordinarie” menat att man också tycker att eventuella stödmedlemmar ska få
dessa rättigheter.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Figur 3 Skyldigheter och rättigheter för stödmedlemmar.

I stort sett alla, förutom 8, föreslog att stödmedlemskapet ska vara under 1 år, se figur 4.

Figur 4 Hur länge ska ett stödmedlemskap gälla?

Många tyckte att medlemsavgiften skulle motsvara vad ordinarie medlem betalar men att det
är frivilligt att betala mer om man vill.

Diskussion med Fullmäktige
Då arbetsgruppen inte upplevde att enkäten gav tillräckligt med vägledning samt på grund av
låg svarsfrekvens, speciellt från Fullmäktige, skickades ett diskussionsunderlag upp till FM10
i höstas.
Underlag och frågor

Enkäten och dess svar presenterades för Fullmäktige samt att arbetsgruppen formulerat fyra
olika alternativ till hur problemet kan lösas.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

1. Ta bort stödmedlemskapet
Stödmedlemskapet stryks ur stadgan, ingen förändring av verksamheten sker.
2. Göra om det till en Donatorsklubb
Man stödjer kåren ekonomisk med en avgift varje år och får gå på särskilda
evenemang.
3. Stödmedlemskap med alla skyldigheter och begränsade rättigheter som
ordinarie medlem har
Man måste följa styrdokumenten och betala avgiften men kan inte närvara vid de
evenemangen med alkoholtillstånd för ordinarie medlem samt att man inte kan
inneha alla funktionärsposter eller rösta i Fullmäktigevalet.
4. Stödmedlemskap med alla skyldigheter och rättigheter som ordinarie
medlem har
Det blir ingen skillnad på medlemskapen och kåren skulle behöva söka allmänna
tillstånd för alla sina evenemang med alkoholförsäljning. Detta förslag innebär störst
förändringar för kårens verksamhet och ekonomi.
De frågor som Fullmäktige ombads att besvara var:
•
•
•
•
•

Vilken av förslagen på stödmedlemskap bör Teknologkåren ha?
Ser du något format av stödmedlemskap som inte nämns här?
Om ni vill se alt. 2 vad bör minsta avgiften vara?
Om ni vill se alt. 3 eller 4 vad bör avgiften vara och hur lång tid ska medlemskapet
gälla?
Om ni vill se alt. 3 vilka funktionärsposter ska stödmedlem inte kunna söka?

För utförligare underlag hänvisas läsaren till handlingarna från FM10.
Utfall från diskussionen

De förslag som Fullmäktige tyckte var bäst vid diskussionens början var alt 2 och 3.
I utformningen av förslag på förändring ska arbetsgruppen utgå ifrån vad kåren vill ha för
stödmedlemskap, inte vilka som är intresserade av att bli stödmedlemmar.
Det lyftes att Alumniföreningen gärna vill ha ett närmare samarbete med kåren.
Arbetsgruppen ombads att diskutera med Alumniföreningen om hur de olika medlemskapen
ska förhålla sig till varandra; vad är skillnaden mellan att vara stödmedlem eller passiv
medlem i kåren och att vara medlem i Alumniföreningen?
Fullmäktige tyckte att man borde se över vilka som kan bli donatorer för att säkerställa så att
man inte bara ska kunna köpa sig en plats i kåren.
Många i Fullmäktige upplevde att det var svårt att uttala sig om avgifter då man inte vet vad
de skulle täcka för rättigheter/evenemang/osv och vad dessa är värda. Det man skickade
med arbetsgruppen var att för att donera kan minimisumman sättas ganska högt.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Fullmäktige tyckte att om man ska kunna engagera sig som stödmedlem ska man inte kunna
inneha en ansvarspost, sitta i Fullmäktige eller vara heltidare. Man ska kunna vara medlem i
ett utskott. Att man tagit examen ska inte innebära att man utesluts från denna gemenskap.
Mot slutet av diskussionen föreslog Hanna Järpedal att:
•
•
•
•

man behåller passiv medlem och tar bort stödmedlem
styr upp vilka poster som passiv medlem kan söka
utökar samarbetet med Alumniföreningen
donatorsklubben innebär att man får sitt namn på en lista eller ett plakat och att man
donerar till riktade projekt.

Diskussion med Alumniföreningen
I början av våren träffade arbetsgruppen Alumniföreningens ordförande tillsammans med
Anders Nilsson, Generalsekreterare.
Under mötet diskuterades följande frågor:
•
•
•
•

hur ska vi administrera medlemskapet
hur vi ska formulera oss i våra styrdokument
vad detta innebär för Alumniföreningen och hur vi kan samarbeta kring frågan
hur kåren och Alumniföreningen ska förhålla sig till varandra i framtiden

Remiss
I slutet av våren skickades arbetsgruppens förslag ut på remiss till Fullmäktige, sektionsstyrelserna, Kårstyrelsen, Heltidarna och Utskottsordföranden. Det kom in tre stycken svar.
De som svarade ansåg inte att förslaget inte kommer förändra deras verksamhet, antingen
för att de inte bedriver någon eller för att de riktar sig mot ordinarie medlemmar. Man ställer
sig positiv till förslaget men tycker att man ska fortsätta arbetet med donationsverksamheten.
Arbetsgruppen har inte gjort några förändringar i förslaget efter remissen.

Förslag
Arbetsgruppen föreslår att Teknologkåren tar bort sitt stödmedlemskap med motiveringen:
•
•
•

att det oftast är passiva medlemmar som vill bli stödmedlemmar för att fortsätta ta
del av kårens verksamhet,
att det konkurrerar med Alumniföreningens medlemskap och
att kåren inte är i behov av det ekonomiska stöd som ett stödmedlemskap skulle ge.

Stödmedlemskap omnämns på tre olika ställen i stadgan, under § 2.1 om vilka olika
medlemskap vi har, § 2.4 som helt och hållet behandlar stödmedlemskap, § 2.5 om att
stödmedlem måste betala medlemsavgift. De tre första yrkandena nedan syftar till att ta bort
dessa formuleringar.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Genom att ta bort stödmedlemskapet behöver passiva medlemmars rättigheter förtydligas,
främst vilka funktionärsposter de får inneha. I vårt fjärde yrkande föreslår vi därför att lyfta
ut att samtliga medlemmar kan kandidera till poster för att skriva detta under ordinarie
respektive passiv medlem (där meningen om passiv medlem är helt ny).
Samarbetet med Alumniföreningen är inte något som våra yrkanden berör, då det inte ligger
på Fullmäktige att ta beslut om dessa. Dock som helhet till detta förslag om förändringar
ingår det att kåren utformar ett avtal med Alumniföreningen som förtydligar:
•
•
•

hur organisationerna ser på de olika formerna av medlemskap som finns,
hur organisationerna samarbetar kring informationsspridning
hur organisationerna samarbetar kring gemensamma ansvarsområden och aktiviteter
(t ex kollegieverksamhet och näringslivskontakt)

Yrkanden
Vi yrkar därför på
(1) att

ändra i stadgan § 2.1 Medlemskap från
” Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, stödmedlem och passiv medlem.”
till
” Det finns tre former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, och passiv medlem.”

(2) att

ändra ta bort § 2.4 Stödmedlem och justera efterföljande numrering.

(3) att

ändra i stadgan § 2.5 Skyldigheter från
” Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.”
till
” Ordinarie medlem är skyldig att betala Teknologkåren den medlemsavgift
Fullmäktige har fastställt.”

(4) att

ändra i stadgan § 2.6 Rättigheter från
”Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att
att

kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val”
till
”Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att

närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val
Passiv medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att kandidera till Teknologkårens funktionärsposter som väljs
av Kårstyrelsen undantaget studentrepresentantsuppdrag,
samt
att inneha funktionärsposter som väljs av Fullmäktige om
man blev vald till dessa som ordinarie medlem.”

I Organets tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Ledamot i Kårstyrelsen, 17/18
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Motion angående International Introduction
Bakgrund
Utöver den stora nollningen på hösten arrangeras det även en mindre nollning för
internationella studenter i januari. Denna har förut arrangerats av en projektgrupp vars
ordförande (Head of International Introduction, förkortat HIntInt) valts av fullmäktige och
legat under nollU.
Inför 2017 verkar dock denna post ha försvunnit spårlöst från alla styrdokument (förutom
budgeten, då det fortfarande finns en budget för vårnollningen) av oklar anledning och
därför utlystes inte posten förrens hösten 2017, och inga kandidater hittades, varpå
Studiesocialt ansvarig själv organiserade vårnollningen vilket fungerade men inte var en
optimal lösning. Rent formellt så finns därför posten inte överhuvudtaget, vilket förmodligen
inte har varit ett medvetet beslut att ta bort den då budgeten finns kvar, utan snarare något
som missats i styrdokumentsrevideringen eller förlorats i IT-kraschen 2016.
Initiellt, då vårnollningen är jämförbar i storlek med andra projekt under AktU såsom F1 Röj
eller Sångarstriden föreslogs det att införa vårnollningen som projektgrupp under
Aktivitetssamordnaren, dock nåddes konsensus under S15 2018 att detta skulle innebära
mycket extra arbete för Aktsam vid en tidpunkt då denna redan är tungt belastad. Med tanke
på detta samt att nollegeneralen ska bli ideell och det därför bör undvikas att lägga nya ansvar
på nollegeneralen och NollU, föreslår jag därför att återinföra posten som HIntInt som
ordförande för ett nytt utskott, det Internationella Nollningsutskottet, eller INNU.
Under S15 2018 nåddes även konsensus att styrelsen skulle ansvara för att internationell
nollning VT19 blir av, då det är stor sannolikhet att de ansvariga posterna inte kommer
kunna väljas i tid då posten återinförs tidigast (om denna motion antas på FM1 HT18) 6
månader efter den bör väljas.
English summary: The position of Head of the International Introduction, responsible for
arranging the introduction for international students arriving at the beginning of the spring
semester, has vanished from all governing documents for unclear reasons. I propose
reintroducing it as the head of a new committee, the International Introduction Committee
INNU.

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

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

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

att
att

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

I internationaliseringens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18
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Utskottsdirektiv för INNU
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

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

1.2.

Historik

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

2.

Syfte

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

3.

Uppgifter

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

4.

Organisation

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

4.1.

HIntInt

Det åligger HIntInt att leda INNU:s arbete samt hålla god kontakt med internationella
avdelningen på LTH.
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4.2.

Introducers

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

4.3.

Faddrar (Mentors)

Det åligger faddrar att delta i fadderutbildningar samt att ansvara för att minst en fadder i
varje faddergrupp är närvarande på varje aktivitet gruppens internationella studenter närvarar
på under nollningen.
Faddrar är volontärer och ej funktionärer.
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Motionssvar angående International
Introduction
1.

Bakgrund

Styrelsen tycker det är beklagligt att Head of International Introduction, HIntInt, har
försvunnit i den stora revideringen av styrdokument. Detta vill vi såklart åtgärda och
tillstryker därmed förslaget om att införa posten i reglementet.
Vi tycker dock inte den föreslagna implementationen med ett nytt utskott, INNU, är rätt
lösning. Vidare instämmer vi även med styrelsen för verksamhetsåret 17/18 att det inte vore
lämpligt att lägga det hela som ett projekt under Aktivitetssamordnaren och AktU med
hänsyn till arbetsbelastningen.
När man tog beslut om att avveckla posten Vice Kårordförande med internationellt ansvar
(VKOi) gjordes en fördelning av arbetsuppgifter som VKOi hade av arbetsgruppen. Går
man tillbaka till den utredningen var förslaget och beslutet att lägga internationell nollning
under NollU. Styrelsen tog under S2 (2018-09-19) beslut om ett nytt utskottsdirektiv för
nollningsutskottet, NollU, och vi tror att den bästa lösningen är att den internationella
nollningen blir ett projekt under detta utskott och att vi alltså samlar både höstnollningen
och vårnollningen under samma utskott. Styrelsen har därför skrivit ett förslag på nytt
utskottsdirektiv som vi planerar att godkänna och implementera om Fullmäktigt formellt
inrättar posten och genomför efterfrågade ändringar i reglementet. Förslaget på
utskottsdirektiv bifogas för kännedom.
Styrelsen har även för avsikt att ansvara för att det genomförs en nollning under VT19.

2.

Förslag

Styrelsen föreslår Fullmäktige
att

avslå motionen i sin helhet.

att
i reglementet under § 1.2.1 ”Valfullmäktige” där Fullmäktige åläggs välja poster lägga
till posten ”Head of International Introduction (1)”.

Styrelsen genom

PONTUS LANDGREN
Kårstyrelseledamot 18/19
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Utskottsdirektiv för Nollningsutskottet
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Det här dokumentet beskriver Nollningsutskottets struktur och funktionärer samt vad som
åligger dessa.

1.2.

Historik

Utkast färdigställt av: Linnea Thörnqvist, Joost Kranenborg, Jakob Nilsson och Klara Olli.
Ursprungligen antagen enligt beslut: S2-18/19
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär): XX-18/19 Tobias Wrammerfors

2.

Syfte

Nollningsutskottet, NollU, ska genom att anordna en nollning verka för att nyantagna
studenter känner sig välkomna till Teknologkåren och LTH, samt bidra till att de nyantagna
ges goda förutsättningar till studier och studentliv.

3.

Uppgifter

NollU svarar för planering och genomförande av Teknologkårens centrala
nollningsevenemang, vilka ska hållas årligen i samband med läsårets start de båda
terminsstarterna och ge nyantagna studenter vid LTH möjlighet att interagera över
sektionsgränserna. Nollningen ska utöver sociala aktiviteter också innehålla inslag som bidrar
till att hjälpa de nyantagna komma igång med sina studier samt arrangemang som visar på
möjligheterna till att få kontakter med näringsliv. Vidare ska nollningen vara utformad på ett
sådant vis att den uppmuntrar till engagemang inom Teknologkåren, och en vilja att delta i
Teknologkårens aktiviteter efter nollningen. NollU ansvar också för att på en övergripande
nivå samordna sektionernas nollningar. Något om VT-nollningen?

4.

Organisation

Inom NollU finns en projektgrupp för nollningen under höstterminen bestående av
Nollegeneral, Nollemarial och Øverstar. För motsvarande nollning under vårterminen finns
projektgruppen bestående av Head of International Introduction och Introducers.

4.1.

Nollegeneral

Nollegeneralen är utskottsordförande för NollU och ansvarar för att på en övergripande nivå
samordna sektionernas nollningar. Detta görs bland annat genom Øverphøskollegiet, vilket
Nollegeneralen ska sammankalla och leda. Nollegeneralen ansvarar ytterst för NollUs kontakt
med externa parter såsom exempelvis LTH och dess studievägledning och media, samt för att
säkerställa att alla nollningsfunktionärer vid både Teknologkåren centralt samt dess sektioner
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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får lämplig utbildning inför nollningen.

4.2.

Nolleamiral

Nolleamiralen ansvarar för leda Øverstarnas arbete och att säkerställa att Teknologkårens
centrala nollningsevenemang genomförs. Det innebär att Nolleamiralen är ansvarig för att
rekrytera Øverstar, tilldela dem ansvarsområden, sammankalla och leda Øverstemöten samt
säkerställa att Øverstegruppens arbetsuppgifter utförs. Nolleamiralen representerar även
Øverstegruppen i Øverphøskollegiet.

4.3.

Øverstarna

Øverstegruppen består av ett erforderligt antal Øverstar och ansvarar för planerandet och
genomförandet av Teknologkårens centrala nollningsevenemang. Øverstegruppen bör delas
upp i mindre ansvarsområden, antingen av Nolleamiralen i samband med valet av Øverstar
eller genom gemensamt beslut i Øverstegruppen i början av året.

4.4.

Head of International Introduction

Det åligger Head of International Introduction, HIntInt, att leda arbete och ansvara för
nollningen på vårterminen. Vidare ska HIntInt hålla god kontakt med internationella
avdelningen på LTH.

4.5.

Introducers

Det åligger Introducers att bistå HIntInt i dess arbete samt att ansvara för aktiviteter,
informationsspridning samt koordinering av faddrar under vårterminens nollning.
Rekommenderat antal är tre, en för varje ansvarsområde (aktiviteter, information, faddrar).
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Motion angående Ställningstagande om
Science village Scandinavia
1.

Bakgrund

Det kom till min kännedom att fullmäktige under det senaste mötet efterfrågade ett
ställningstagande kring Science Village Scandinavia. Efter svårigheter och avbrott lyfts nu
detta ställningstagande till fullmäktige för er att ta ställning till.
2.
Förslag
Jag yrkar därför på
att

fullmäktige bifaller ställningstagande om Science Village Scandinavia.

I studenternas tjänst, dag som natt
MARCUS BÄCKLUND
Huvudansvarig för utbildningsfrågor 17/19
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Bakgrund
Utbildningsutskottet har under en längre tid haft en löpande förankring av åsikter rörande
Teknologkårens ställning i frågan kring flytt av verksamhet till Science Village Scandinavia, hädanefter
SVS. Dialog har förts mot M, E, K, F och Dokt-sektionen. Utbildningsutskottet har vänt sig till
respektive styrelser samt studieråden på de respektive sektionerna. Sektionerna har sedan själva
avgjort var det lagt ansvaret för att föra dialog kring ett ställningstagande. Efter dialog med alla
inblandade parter så skickades åsikterna ut på en kort remiss innan förslaget slutligen kom upp till
fullmäktige för beslut.
Ställningstagandet utgår från rapporten “LU och SVS”, framför allt som ett ramverk kring omfattningen
av de olika scenarier som presenterats i rapporten. Ställningstagandet kommer att fokusera på
scenario 2, 3 och 4.

Scenario 2
Vid en flytt av verksamhet motsvarande den omfattning som beskrivs i scenario 2 tycker
Teknologkåren följande:
Av alla scenarier så är detta det scenario Teknologkåren framför allt ställer sig bakom. Scenario 2
låter utbildningarna dra nytta av forskningsverksamheten vid SVS samtidigt som splittringen inom och
mellan utbildningar och sektioner blir som lindrigast.
Fokus skall ligga på att utbildningarna som är förlagda vid SVS skall dra nytta av sammanflätningen
av utbildning och den forskning som bedrivs i vid SVS, forskning som bedrivs vid SVS skall komma
studenterna till nytta. Därtill så bör det ske en översyn om huruvida det vore möjligt att skräddarsy
utbildningar för att kunna dra maximal nytta av den nya forskningsinfrastruktur som SVS kommer att
resultera i. I en kursplan skall det tydligt framgå var en kurs är förlagd, på vilket campus. Även
schematekniska detaljer måste utredas i förväg, det är inte otänkbart att en akademisk kvart inte
kommer att räcka för att ta sig mellan föreläsningar vid föreläsningar vid LTH respektive SVS.
Pendlingsmöjligheterna till SVS skall noga utredas när det kommer studentrabatter och kollektivtrafik.
Även tillgång för studenter till universitetslokaler, vid SVS, efter arbetstid behöver klargöras i förväg.
Institutioners, eller institutioners filialers, närvaro vid SVS skall tydliggöras och samarbeten skall
övervägas.
Ytterligare så skall det finnas lokaler för kår- och sektionsverksamhet vid SVS. Lokaler som lämpar
sig för studiesociala event samt öppnar upp för möjligheterna till ett studentliv vid SVS. Därtill så skall
det finns gott om studieplatser och grupprum. Det skall även finnas möjlighet till studievägledning i
relation till den utbildning som förläggs vid SVS. Vid en potentiell flytt, av utbildning, till SVS så skall
flytten vara välplanerad och smidig för att förhindra att en generation av studenter lider av sänkt
kvalitet i sin utbildning.
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Scenario 3
Vid en flytt av verksamhet motsvarande den omfattning som beskrivs i scenario 3 tycker
Teknologkåren följande, utöver vad som uttrycks i tidigare scenario:
Av alla scenarier så är detta scenario det som Teknologkåren motsätter sig mest med splittring av
kår- och sektionsverksamhet samt utbildning. Värt att notera är att splittring mellan utbildningar, eller
dess grundblock, är att föredra framför en splittring inom en utbildning och dess grundblock. Ergo,
Teknologkåren ser mindre negativt på att en utbildning i sin helhet förflyttas till SVS en att den
splittras och undervisas vid olika campus. Ytterligare så skall det strävas efter att utbildningar inom en
sektion, framför allt under grundblocket, skall bedrivas vid samma campus för att värna
sammanhållning inom sektionen. All form av undervisning vid SVS skall finnas tillgängligt via digitala
medier samt att digitala hjälpmedel skall nyttjas för under minska avstånden. Detta scenarier i denna
omfattning leder till den största splittringen av grundblock inom utbildning och sektioner. Vid detta
scenario skall det finnas sektionslokaler att tillgå vid SVS.

Scenario 4
Vid en flytt av verksamhet motsvarande den omfattning som beskrivs i scenario 4 tycker
Teknologkåren följande, utöver vad som uttrycks i tidigare scenarier:
Ett självständigt campusområde med grönområden samt förvarings- och lokalmöjligheter för
sektionerna skall finnas. Sektionerna skall även ha möjligheten att bedriva café- och pubverksamhet
vid SVS. Möjligheterna till en större kårlokal skall utredas. Det skall finnas gott om
undervisningslokaler för att säkerställa att det inte råder någon studieplatsbrist vid SVS.
Man skall även ta hänsyn till konsekvenser vid en sådan geografisk splittring av studentpopulationen
inom Lund. Studentbostäder skall även finnas att tillgå vid närområdet. Hänsyn skall även tas till
studentikosa traditioner. Därtill så skall lärartillgängligheten inte hämmas av en flytt av personal till
SVS.
.

.

