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RAPPORT
Styrelsen
Kårhuset Lund, 2018-09-09
Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19

Styrelserapport
Denna rapport avser perioden 1/7 – 9/9.

Perioden som gått
Styrelsen har äntligen kunnat komma igång med sitt arbete på riktigt efter två inledande
månader utan att vara beslutsmässiga. Inledningsvis bestod arbetet mest av att försöka
rekrytera fler ledamöter och bistå heltidarna i principfrågor som krävde vår uppmärksamhet
över mail. Styrelseordförande har tillsammans med Kårordförande planerat in datum för
höstens styrelseöverlämning samt en principdiskussion mellan styrelsen och heltidarna. Den
senare för att underlätta verksamhetsårets arbete och skapa en större förståelse för varandra.
Efter att vi på FM 5.5 fått två ytterligare ledamöter har styrelsen börjat sitt beslutsmässiga
arbete genom att rivstarta med S1. Sammanfattningen av S1 finns att hitta på hemsidan men
bifogas här för enkelhetens skull:
”Under Kårstyrelsens första möte för verksamhetsåret 18/19 välkomnades nya ledamöter i
Kårstyrelsen. Under mötet stadfästes ett beslut gällande nya soffor i gasque samt
utskottsdirektivet för Utbildningsutskottet. Vidare togs beslut gällande attesträtt för
funktionärer. ARKADs äskningar gällande kompletterande matta, nya banderoller samt nya
roll-ups godkändes. Reftec har fått en uppdaterad stadga där en undergrupp, SMURF, har
blivit struken. Styrelsen har uppdaterat beslutsuppföljningen som överlämnades från förra
verksamhetsåret.”
Nytt för i år är att kallelsen till styrelsemötet även skickas ut till de Fria föreningarna för att
uppmuntra dessa till att hålla koll på vår verksamhet!

Kommande verksamhet
Under kommande period kommer styrelsen att representera kåren på Kårestivalen, där fokus
kommer ligga på att rekrytera funktionärer. Styrelsen kommer också ha sitt andra möte, S2,
den 19/9 och detta kommer att behandla konkretiseringen av verksamhetsplanen samt en
motion om den Internationella nollningen. S3 kommer sannolikt att hållas den 3/10.
Styrelseutbildningen kommer hållas den 7/10 för samtliga styrelser kopplade till
Teknologkåren.

I styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Styrelseordförande 18/19
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RAPPORT
Heltidarrapport
Kårhuset Lund, 2018-09-09
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Heltidarrapport
Avder perioden 2018-06-03 – 2018-09-01

Gemensamt
Under juni var det fokus på överlämning; en del gemensamma pass där de kvarsittande också
deltog, och en del individuella pass med avgående och pågående. I juli hade många heltidare
några veckor ledigt och för resterande så var det lugnt och skönt på kontoret. I augusti så har
vi deltagit på lite olika utbildningar; Sveriges Ingenjörers utbildningsdag för kårheltidare i
Stockholm och PUFF, en presidieutbildning för kårheltidare i Lund.
Nu när terminen dragit igång så har vi hjälpt till och delat ut tygkassar i KFS, och så har vi
Kåren på campus varje tisdag och fredag under några veckor. Då delar vi ut kaffe och
tygmärken och passar på att prata lite med de studenter som passerar.

Utbildning
Inom utbildningsbenet så har nu verksamheten börjat dra igång med de regelbundna mötena
med till exempel LTH:s presidie, LG GU, LG JäLM, etc. Vi har även tagit han om en del
studentärenden, och börjat med arbetet att få ordning på IIIEE:s studiebevakning.
Kollegieverksamheten har också den dragit igång, både hos Libe och SrX.
De samarbeten vi har med andra kårer där UE representerar Teknologkåren har också satt
igång för året. Både på nationell nivå såsom Projektet som är ett samarbete mellan några
kårer inom SFS, och även inom LUS (Lunds Universitets studentkårer). Tillsammans med de
andra kårerna i Lund har det arrangerats en partidebatt och en valvaka för att sätta fokus på
valet. I övrigt har mycket tid lagts på planering av terminen och inläsning på aktuella frågor.

Näringsliv
På näringslivssidan så har det skett en del rekrytering; en vice näringslivsansvarig, två
projektledare och koordinatorer till ARKAD. Det har även skrivits några samarbetsavtal, och
en ny tjänst har köpts in för företagsutskick. En del arbete har också gått åt för att följa upp
obetalda fakturor från tidigare verksamhetsår.
ARKAD har jobbat med frågor om bland annat anmälningssystem, avtal och lokaler. Det har
även planerats olika aktiviteter och workshops för projektgruppen och koordinatorer.

Fritid
Mycket av verksamheten har fokuserat kring nollningen. Den sista planeringen av events har
gjorts och nu fokuserar vi även på att följa upp så att funktionärerna håller ihop. Vi har även
fixat med förberedelser inför events så som att söka serveringstillstånd och få igång
användningen av Bonsai campus för att underlätta anmälan och informationsspridningen
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kring evenemang. Den 25 augusti arrangerades Welcome Party för de internationella
studenterna vid LU där många från styrelsen och heltidarna jobbade. Det blev en mycket
lyckad tillställning.
Vi har även köpt in bland annat märken, sadelskydd, roll ups och flaggor för att kunna
använda när vi visar upp Kåren, och gjort andra uppgraderingar av vår utrustning.
Fotografering för uppgradering av heltidarskyltarna har också gjorts. HUT har jobbat en hel
del under sommaren med uppgraderingen av discoriggen i Gasque som nu är på plats. Det
har även behövts en del insats på Lophtet då en toalett råkade ut för ett missöde under en
uthyrning.
En del rekryteringsarbete har gjorts och är fortfarande på gång. En ny webbgrupp har börjat
jobba med hemsidan, och vi jobbar även med att hitta folk till nyårsbalen och puben Puben.

I Presidiets tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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KAP 1 SEKTIONEN
§1.1

Namn
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.

§1.2

Sammanhang
A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.

§1.3

Ändamål
Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för
sammanhållning och god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att
tillvarataga deras gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

§1.4

Symbol
A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan. Övriga sektionens
insignier samt användande av sektionens symbol regleras i reglementet.

§1.5

Färg
A-sektionens officiella färg är lila.

§1.6

A-Squad
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där
ingår sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon.
§1.6.1

Maskot
A-sektionens officiella maskot är Skalman.

§1.6.2

Andedjur
A-sektionens officiella andedjur är Enhörningen.

§1.6.3

§1.7

Skyddshelgon
A-sektionens officiella skyddshelgon är råttan Rolf-Christina

Överklagan
Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige överklagas
av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs.

§1.8

Undanröjande
Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige undanröjas
endast om det uppenbart strider av beslut mot §1.3 i denna stadga eller mot TLTH:s stadgar.

KAP 2 MEDLEMMAR
§2.1

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem är varje studerande som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt
TLTH:s stadgar §2.1 och §2.2 och är inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller
industridesign.
§2.1.1

§2.2

Rättigheter
Ordinarie medlem äger rätt att:
A. med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter som
företräder
B. sektionen.
C. närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte.
D. närvara och yttra sig vid styrelsemöte.
E. taga del av sektionens protokoll och handlingar.
F. ställa upp som valbar person vid funktionärs- och representantval inom
A-sektionen och TLTH.

Hedersmedlem
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan äger
man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
§2.2.1

§2.3

Rättigheter
Hedersmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.
Hedersmedlem har rätt att taga del av sektionens protokoll och handlingar.

Stödmedlem
Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som

tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i sektionens
aktiviteter men ej i sektionens beslut.
§2.3.1

§2.4

Rättigheter
Stödmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.

Förutvarande medlem
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens
beslut.

§2.5

Medlemmars skyldigheter
Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.

KAP 3 ORGANISATION
§3.1

Högsta beslutande myndighet
A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§3.2

Organisation
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.

§3.3

Verkställande myndighet
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och funktionärerna.

§3.4

Kontrollerande myndigheter
A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.

KAP 4 SEKTIONSMÖTE
§4.1

Befogenhet
Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.

§4.2

Rösträtt
Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enligt §2.1.1 i denna stadga.

§4.3

Beslutsförhet
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade överstiger tjugo
(20).

§4.4

Ordinarie sektionsmöte
Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av minst 3
kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga rum under
ferietid.

§4.5

§4.4.1

Vårterminsmöte
Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A. Val av mötesordförande.
B. Val av mötessekreterare.
C. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D. Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E. Fastställande av föredragningslistan.
F. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret.
G. Revisorernas berättelse för samma tid.
H. Fastställande av föregående års balansräkning.
I. Frågan om ansvarsfrihet.
J. Förslag till resultatdisposition.
K. Revision av innevarande budget.
L. Val av valberedning.
M. Val av Inspektor (endast udda år).
N. Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
O. Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller §4.7 i denna stadga.

§4.4.2

Höstterminsmöte
Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A. Val av mötesordförande.
B. Val av mötessekreterare.
C. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D. Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E. Fastställande av föredragningslistan.
F. Resultatrapport för första halvåret.
G. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
H. Revidering av reglementen.
I. Val av en representant i TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet.
J. Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
K. Val av två revisorer med suppleanter.
L. Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller §4.7 i denna stadga.

Extra sektionsmöte
Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då sektionens
revisorer, sektionen inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 medlemmar därom hos
sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas

behandlas. Extra sektionsmöte får dock ej äga rum under ferietid.
§4.6

Utlysande
Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt
anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till
två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med tillhörande handlingar
skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på sektionens anslagstavla
minst 5 läsdagar före mötet.

§4.7

Upptagande av motion
Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall skriftligen ha
inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. Speciellt för motion
som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska ha undertecknat denna för
att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap vid sektionsmöte tages varken
motion eller beslut till protokollet.

KAP 5 REVISION
§5.1

Revisorerna
Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt §2.1 i denna stadga samt
ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej inom A-sektionen
ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5.2

Åligganden
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

§5.3

Rättigheter
Revisorerna äger rätt att:
A. taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så begär.
B. begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C. med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

§5.4

Revisionsberättelse
Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till styrelsen inlämna
revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med yttrande huruvida den
överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A. Fastställande av balansräkningen.
B. Ansvarsfrihet för styrelsen.

§5.5

Extra revision
I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret skall revisorerna revidera
berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse häröver.

KAP 6 VALBEREDNING
§6.1

Sammansättning
Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika sammankallande,
utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost under mandatperiod som
sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod och bör representera olika
årskurser.

§6.2

Åligganden
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens vårterminsmöte
framlägga förslag till val i enlighet med §4.4.1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens höstterminsmöte
framlägga förslag till val i enlighet med §4.4.2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall publiceras på sektionens informationskanaler.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

KAP 7 VAL
§7.1

Valbarhet
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-sektionen.

§7.2

Val
Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver valberedningens förslag har medlem
rätt till att intill 24 timmar innan mötets öppnande till valberedningen framlägga
kandidatnominering. Nomineringen är offentlig och skall anslås på sektionens
informationskanaler.

§7.3

Fyllnadsval
Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av styrelseledamöter,
samt övriga poster som väljs av sektionen på terminsmöte, kan förrättas av styrelsen till och
med nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om
styrelsens beslut ska bifallas. Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall
styrelsens beslut genast upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av

styrelsen.

KAP 8 PROCEDURREGLER
§8.1

Procedurregler
För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.

KAP 9 PROTOKOLL
§9.1

Sektionsmötet
Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll. Protokoll signeras av
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets ordförande
samt två på mötet valda justeringsmän.

§9.2

Övriga
Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras av
mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet vald
justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

§9.3

Offentliggörande
Protokoll enligt §9.1 och §9.2 i denna stadga skall, sedan de justerats, publiceras på
sektionens hemsida i minst ett (1) år. Originalet till föredragningslista och protokoll, §9.1 och
§9.2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-sektionen. Protokoll från
sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter möte.

KAP 10 INSPEKTOR
§10.1

Inspektor
Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.

§10.2

Val
Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. Inspektor
väljes för två år enligt §4.4.1 i denna stadga, mandatperioden löper kalenderårsvis.

§10.3

Åligganden
Det åligger inspektor att:
A. hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
B. verka för ett gott förhållande mellan de studerande, institutionerna och LTH i övrigt.
C. rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.

§10.4

Rättigheter
Inspektor har rätt att:
A. erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och styrelsemöten.
B. närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens sammanträden.
C. erhålla gratis förfriskningar vid A-sektionens barer och fester.

KAP 11 SEKTIONSSTYRELSEN
§11.1

Befogenhet
Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i alla
sektionsorgan.

§11.2

Sammansättning
Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare,
samt av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande, InfU-ordförande,
NärU-ordförande, AktU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs och Världsmästare.

§11.3

Firmatecknare
Firmatecknare för A-sektionen skall vara sektionsstyrelsens ordförande och kassör var för sig.

§11.4

Konton
Personer som får disponera sektionens samtliga konton skall vara sektionsstyrelsens
ordförande och kassör samt eventuellt för enskilt konto ytterligare funktionärer utsedda av
sektionsstyrelsen.

§11.5

Sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst tre gånger per
termin, samt i övrigt då sektionens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver.

§11.6

Adjungering
Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden. Ständigt
adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorerna, A-sektionens inspektor,
Jämlikhetsombud samt kårkontakter.

§11.7

Beslut
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§11.8

Kallelse
Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre läsdagar
före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor samt anslås på
sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på föredragningslista skall även
tillställas ständigt adjungerade.

§11.9

Åligganden
Det åligger sektionsstyrelsen att:
A. inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela verksamhet.
B. förbereda sektionsmöten.
C. verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötes beslut.
D. tillse att gällande stadgar och förordningar för sektionen efterlevs.
E. ansvara för sektionens medel.
F. till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
G. verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och övriga tillgångar.
H. bereda inkomna förslag, handha sektionens korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
I. till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut överlämna
verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar
ta del av.
J. genomföra fyllnadsval i enlighet med Kap 7 §3 i denna stadga.
K. välja representanter till med sektionen sammanhängande organ där A-teknologer bereds
säte och stämma.
L. på alla sätt verka för sektionens bästa.
M. rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till A-sektionens Inspektor.
N. ansvara för inval av utskottens funktionärer

§11.10

Solidaritet
Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är solidariskt
ansvarig för detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig,
om denne inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

§11.11

Entledigande
Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte där
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska bifallas.
Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras och stadfästas

vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte bifalles av sektionsmötet
skall revisorernas beslut genast upphävas.
§11.12

Protokoll
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets
sekreterare.

KAP 12 UTSKOTT
§12.1

Definition
A-sektionens utskott är:
Studierådet för Arkitektur (SRA)
Studierådet för Industridesign (SRID)
Sexmästeriet
Näringlivsutskottet (NärU)
Informationsutskottet (InfU)
Aktivitetsutskottet (AktU)
Ceremoniutskottet (CeremU)
Phøset
Världsmästeriet

§12.2

Åligganden
Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens utskott
ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.
Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A. leda och fördela arbetet inom utskottet.
B. kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i
förväg.
C. ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. Ledamöter i
utskotten är utskottens funktionärer.

§12.3

Ledamöter
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet.
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

§12.4

Studieråden; för Arkitektur (SRA) och Industridesign (SRID)

§12.4.1

§12.4.2

§12.5

§12.5.2

§12.7

Åligganden
Det åligger Studieråden att:
A. tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och utbildning
samt vad därmed äger sammanhang.
B. bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
C. nominera studentrepresentanter i med utbildningen sammanhängande organ
där A-teknologerna bereds säte och stämma.
Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s utbildningsutskott.

Sexmästeriet
§12.5.1

§12.6

Sammansättning
Studieråden består av SRA- och SRID-ordförande, som är utskottens respektive
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
studierådens reglemente.

Sammansättning
Sexmästeriet består av sexmästaren, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med sexmästeriets reglemente.
Åligganden
Det åligger sexmästeriet att tillgodose A-sektionens medlemmar med
festarrangemang.

NärU
§12.6.1

Sammansättning
Näringslivsutskottet består av NärU-ordföranden, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Näringslivsutskottets
reglemente.

§12.6.2

Åligganden
Det åligger Näringslivsutskottet att upprätta och upprätthålla förbindelser mellan
näringsliv och sektion. Näringslivsutskottet skall tillse att allmänhet och bransch
är välinformerade om sektionens verksamhet. Näringslivsutskottet har också
övergripande ansvar för sektionens sökande av sponsorer.

InfU
§12.7.1

§12.7.2

Sammansättning
Informationsutskottet består av InfU-ordföranden, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med informationsutskottets
reglemente.
Åligganden
Det åligger informationsutskottet att tillgodose sektionens medlemmar med

information via sektionens olika informationskanaler.
§12.8

AktU
§12.8.1

§12.8.2

§12.9

§12.10

§12.11

Sammansättning
Aktivitetsutskottet består av AktU-ordföranden, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med aktivitetsutskottets
reglemente.

Åligganden
Det åligger aktivitetsutskottet att tillgodose A-sektionens medlemmar med nöjesoch fritidsarrangemang.

CeremU
§12.9.1

Sammansättning
Ceremoniutskottet består av Vice Ordförande, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets
reglemente.

§12.9.2

Åligganden
Det åligger ceremoniutskottet att ansvara för bärandet av sektionens standar,
ansvara för att högtidliga tillfällen sköts i god ordning, utdela medaljer på
lämpligt sätt samt att hålla kontakten med sektionens alumner.

Phøset
§12.10.1

Sammansättning
Phøset består av Øverphøset, som är utskottets ordförande, samt erforderligt antal
övriga funktionärer i enlighet med phøsets reglemente.

§12.10.2

Åligganden
Det åligger phøset att till varje läsårsstart planera och genomföra nollningen för
nollorna.

Världsmästeriet
§12.11.1

Sammansättning
Världsmästeriet består av Världsmästare, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Världsmästeriets reglemente.

§12.11.2

Åligganden
Det åligger Världsmästeriet att fungera som ett stöd för sektionens internationella
studenter samt se till att dessa integreras i skolan. Världsmästeriet ska genom
nära kontakt med övriga utskott se till att sektionen har ett internationellt
perspektiv i sin organisation. Utskottet ska också bistå och informera svenska
studenter som önskar göra utbytesstudier.

KAP 13 FRIA FÖRENINGAR
§13.1

Definition
Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.

§13.2

Godkännande
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen och ha
av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.

§13.3

Rättigheter
En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser gentemot de
fria föreningarna.

KAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDE
§14.1

Uppgift
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens verksamhet
samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.

§14.2

Befogenhet
I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. Sådana
beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§14.3

Rättigheter
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande organ.

§14.4

Förfall
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice ordförande.

§14.5

Ansvar
Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

KAP 15 PRESIDIET
§15.1

Definition
Presidiet är sektionsstyrelsens ledning.

§15.2

Ansvar
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och
styrelsemöte.

§15.3

Sammansättning
Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter:
§15.3.1

Vice Ordförande
Vice ordförande skall bistå sektionsordförande i dennes arbete samt träda in i
sektionsordförandes ställe vid dennes förfall.

§15.3.2

Kassör
Kassörens uppgift är att handha sektionens ekonomi, lägga förslag på budget,
samt sköta sektionens bokföring.

§15.3.3

Sekreterare
Sekreteraren ansvarar för att föra protokoll vid sektionsmöten och styrelsemöten.
Sekreteraren har även övergripande ansvar över sektionens administrativa
göromål.

KAP 16 FUNKTIONÄRER
§16.1

Definition
Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.

§16.2

Medlemskap
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid vara
medlem av sektionen i enlighet med §2.1 i denna stadga.

§16.3

Åligganden
Det åligger sektionens funktionärer att:
A. följa sektionens stadgar och reglementen.
B. på alla sätt verka för sektionens bästa.

§16.4

Överlämning
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och kontinuitet
främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.

§16.5

Entledigande
Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

KAP 17 TIDSBESTÄMNING
§17.1

Verksamhets- och räkenskapsår
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.

§17.2

Mandattider
Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller reglemente.
För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ.
Inspektors mandattid är två kalenderår.

KAP 18 STADGAN
§18.1

Tolkning
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i saken.

§18.2

Ändring
Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt bifall
fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där beslut
angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders intervall.

§18.3

Giltighet
Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§18.4

Delgivning
Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP 19 REGLEMENTET
§19.1

Innehåll
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter som
inte ryms inom denna stadga.

§19.2

Ändring
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag skall ha
inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.

§19.3

Delgivning
Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP 20 UPPLÖSNING
§20.1

Upplösning
A-sektionen får ej upplösas.
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Förening grundad: 651111
Stadgar tagna:
050510 samt 060510
Ändringar tagna:
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140930
170205
171031 samt 171213
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KAP 1 SEKTIONEN
§1.1

Namn
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.

§1.2

Sammanhang
A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.

§1.3

Ändamål
Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för
sammanhållning och god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att
tillvarataga deras gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

§1.4

Symbol
A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan. Övriga sektionens
insignier samt användande av sektionens symbol regleras i reglementet.

§1.5

Färg
A-sektionens officiella färg är lila.

§1.6

A-Squad
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där
ingår sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon.
§1.6.1

Maskot
A-sektionens officiella maskot är Skalman.

§1.6.2

Andedjur
A-sektionens officiella andedjur är Enhörningen.

§1.6.3

Skyddshelgon
A-sektionens officiella skyddshelgon är råttan Rolf-Christina

§1.7

Överklagan
Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige överklagas
av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs.

§1.8

Undanröjande
Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige undanröjas
endast om det uppenbart strider av beslut mot §1.3 i denna stadga eller mot TLTH:s stadgar.

KAP 2 MEDLEMMAR
§2.1

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem är varje studerande som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt
TLTH:s stadgar §2.1 och §2.2 och är inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller
industridesign.
§2.1.1

§2.2

Rättigheter
Ordinarie medlem äger rätt att:
A. med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter som
företräder
B. sektionen.
C. närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte.
D. närvara och yttra sig vid styrelsemöte.
E. taga del av sektionens protokoll och handlingar.
F. ställa upp som valbar person vid funktionärs- och representantval inom
A-sektionen och TLTH.

Hedersmedlem
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan äger
man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
§2.2.1

§2.3

Rättigheter
Hedersmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.
Hedersmedlem har rätt att taga del av sektionens protokoll och handlingar.

Stödmedlem
Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om

medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i sektionens
aktiviteter men ej i sektionens beslut.
§2.3.1

§2.4

Rättigheter
Stödmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.

Förutvarande medlem
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens
beslut.

§2.5

Medlemmars skyldigheter
Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.

KAP 3 ORGANISATION
§3.1

Högsta beslutande myndighet
A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§3.2

Organisation
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.

§3.3

Verkställande myndighet
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och funktionärerna.

§3.4

Kontrollerande myndigheter
A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.

KAP 4 SEKTIONSMÖTE
§4.1

Befogenhet
Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.

§4.2

Rösträtt
Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enligt §2.1.1 i denna stadga.

§4.3

Beslutsförhet
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade överstiger tjugo
(20).

§4.4

Ordinarie sektionsmöte
Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av minst 3
kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga rum under
ferietid.

§4.5

§4.4.1

Vårterminsmöte
Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A. Val av mötesordförande.
B. Val av mötessekreterare.
C. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D. Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E. Fastställande av föredragningslistan.
F. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret.
G. Revisorernas berättelse för samma tid.
H. Fastställande av föregående års balansräkning.
I. Frågan om ansvarsfrihet.
J. Förslag till resultatdisposition.
K. Revision av innevarande budget.
L. Val av valberedning.
M. Val av Inspektor (endast udda år).
N. Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
O. Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller §4.7 i denna stadga.

§4.4.2

Höstterminsmöte
Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A. Val av mötesordförande.
B. Val av mötessekreterare.
C. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D. Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E. Fastställande av föredragningslistan.
F. Resultatrapport för första halvåret.
G. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
H. Revidering av reglementen.
I. Val av en representant i TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet.
J. Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
K. Val av två revisorer med suppleanter.
L. Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller §4.7 i denna stadga.

Extra sektionsmöte
Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då sektionens
revisorer, sektionen inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 medlemmar därom hos
sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas

behandlas. Extra sektionsmöte får dock ej äga rum under ferietid.
§4.6

Utlysande
Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt
anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till
två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med tillhörande handlingar
skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på sektionens anslagstavla
minst 5 läsdagar före mötet.

§4.7

Upptagande av motion
Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall skriftligen ha
inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. Speciellt för motion
som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska ha undertecknat denna för
att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap vid sektionsmöte tages varken
motion eller beslut till protokollet.

KAP 5 REVISION
§5.1

Revisorerna
Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt §2.1 i denna stadga samt
ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej inom A-sektionen
ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5.2

Åligganden
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

§5.3

Rättigheter
Revisorerna äger rätt att:
A. taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så begär.
B. begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C. med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

§5.4

Revisionsberättelse
Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till styrelsen inlämna
revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med yttrande huruvida den
överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A. Fastställande av balansräkningen.
B. Ansvarsfrihet för styrelsen.

§5.5

Extra revision
I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret skall revisorerna revidera
berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse häröver.

KAP 6 VALBEREDNING
§6.1

Sammansättning
Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika sammankallande,
utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost under mandatperiod som
sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod och bör representera olika
årskurser.

§6.2

Åligganden
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens vårterminsmöte
framlägga förslag till val i enlighet med §4.4.1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens höstterminsmöte
framlägga förslag till val i enlighet med §4.4.2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

KAP 7 VAL
§7.1

Valbarhet
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-sektionen.

§7.2

Val
Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver valberedningens förslag har medlem
rätt till att intill 24 timmar innan mötets öppnande till valberedningen framlägga
kandidatnominering. Nomineringen är offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

§7.3

Fyllnadsval
Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av styrelseledamöter
kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar
med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. Om styrelsens beslut inte bifalles av
sektionsmötet skall styrelsens beslut genast upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan
förrättas av styrelsen.

KAP 8 PROCEDURREGLER
§8.1

Procedurregler
För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.

KAP 9 PROTOKOLL
§9.1

Sektionsmötet
Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll. Protokoll signeras av
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets ordförande
samt två på mötet valda justeringsmän.

§9.2

Övriga
Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras av
mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet vald
justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

§9.3

Offentliggörande
Protokoll enligt §9.1 och §9.2 i denna stadga skall, sedan de justerats, publiceras på
sektionens hemsida i minst ett (1) år. Originalet till föredragningslista och protokoll, §9.1 och
§9.2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-sektionen. Protokoll från
sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter möte.

KAP 10 INSPEKTOR
§10.1

Inspektor
Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.

§10.2

Val
Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. Inspektor
väljes för två år enligt §4.4.1 i denna stadga, mandatperioden löper kalenderårsvis.

§10.3

Åligganden
Det åligger inspektor att:

A.
B.
C.
§10.4

hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
verka för ett gott förhållande mellan de studerande, institutionerna och LTH i övrigt.
rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.

Rättigheter
Inspektor har rätt att:
A. erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och styrelsemöten.
B. närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens sammanträden.
C. erhålla gratis förfriskningar vid A-sektionens barer och fester.

KAP 11 SEKTIONSSTYRELSEN
§11.1

Befogenhet
Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i alla
sektionsorgan.

§11.2

Sammansättning
Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare,
samt av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande, InfU-ordförande,
NärU-ordförande, AktU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs och Världsmästare.

§11.3

Firmatecknare
Firmatecknare för A-sektionen skall vara sektionsstyrelsens ordförande och kassör var för sig.

§11.4

Konton
Personer som får disponera sektionens samtliga konton skall vara sektionsstyrelsens
ordförande och kassör samt eventuellt för enskilt konto ytterligare funktionärer utsedda av
sektionsstyrelsen.

§11.5

Sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst tre gånger per
termin, samt i övrigt då sektionens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver.

§11.6

Adjungering
Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden. Ständigt
adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorerna, A-sektionens inspektor,
Jämlikhetsombud samt kårkontakter.

§11.7

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
§11.8

Kallelse
Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre läsdagar
före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor samt anslås på
sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på föredragningslista skall även
tillställas ständigt adjungerade.

§11.9

Åligganden
Det åligger sektionsstyrelsen att:
A. inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela verksamhet.
B. förbereda sektionsmöten.
C. verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötes beslut.
D. tillse att gällande stadgar och förordningar för sektionen efterlevs.
E. ansvara för sektionens medel.
F. till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
G. verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och övriga tillgångar.
H. bereda inkomna förslag, handha sektionens korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
I. till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut överlämna
verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar
ta del av.
J. genomföra fyllnadsval i enlighet med Kap 7 §3 i denna stadga.
K. välja representanter till med sektionen sammanhängande organ där A-teknologer bereds
säte och stämma.
L. på alla sätt verka för sektionens bästa.
M. rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till A-sektionens Inspektor.
N. ansvara för inval av utskottens funktionärer

§11.10

Solidaritet
Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är solidariskt
ansvarig för detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig,
om denne inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

§11.11

Entledigande
Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte där
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska bifallas.
Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras och stadfästas
vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte bifalles av sektionsmötet
skall revisorernas beslut genast upphävas.

§11.12

Protokoll
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets
sekreterare.

KAP 12 UTSKOTT
§12.1

Definition
A-sektionens utskott är:
Studierådet för Arkitektur (SRA)
Studierådet för Industridesign (SRID)
Sexmästeriet
Näringlivsutskottet (NärU)
Informationsutskottet (InfU)
Aktivitetsutskottet (AktU)
Ceremoniutskottet (CeremU)
Phøset
Världsmästeriet

§12.2

Åligganden
Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens utskott
ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.
Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A. leda och fördela arbetet inom utskottet.
B. kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i
förväg.
C. ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. Ledamöter i
utskotten är utskottens funktionärer.

§12.3

Ledamöter
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet.
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

§12.4

Studieråden; för Arkitektur (SRA) och Industridesign (SRID)
§12.4.1

Sammansättning

Studieråden består av SRA- och SRID-ordförande, som är utskottens respektive
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
studierådens reglemente.
§12.4.2

§12.5

Sexmästeriet
§12.5.1

§12.5.2

§12.6

§12.7

Sammansättning
Sexmästeriet består av sexmästaren, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med sexmästeriets reglemente.
Åligganden
Det åligger sexmästeriet att tillgodose A-sektionens medlemmar med
festarrangemang.

NärU
§12.6.1

Sammansättning
Näringslivsutskottet består av NärU-ordföranden, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Näringslivsutskottets
reglemente.

§12.6.2

Åligganden
Det åligger Näringslivsutskottet att upprätta och upprätthålla förbindelser mellan
näringsliv och sektion. Näringslivsutskottet skall tillse att allmänhet och bransch
är välinformerade om sektionens verksamhet. Näringslivsutskottet har också
övergripande ansvar för sektionens sökande av sponsorer.

InfU
§12.7.1

§12.7.2

§12.8

Åligganden
Det åligger Studieråden att:
A. tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och utbildning
samt vad därmed äger sammanhang.
B. bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
C. nominera studentrepresentanter i med utbildningen sammanhängande organ
där A-teknologerna bereds säte och stämma.
Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s utbildningsutskott.

AktU

Sammansättning
Informationsutskottet består av InfU-ordföranden, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med informationsutskottets
reglemente.
Åligganden
Det åligger informationsutskottet att tillgodose sektionens medlemmar med
information via sektionens olika informationskanaler.

§12.8.1

§12.8.2

§12.9

§12.10

§12.11

Sammansättning
Aktivitetsutskottet består av AktU-ordföranden, som är utskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med aktivitetsutskottets
reglemente.

Åligganden
Det åligger aktivitetsutskottet att tillgodose A-sektionens medlemmar med nöjesoch fritidsarrangemang.

CeremU
§12.9.1

Sammansättning
Ceremoniutskottet består av Vice Ordförande, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets
reglemente.

§12.9.2

Åligganden
Det åligger ceremoniutskottet att ansvara för bärandet av sektionens standar,
ansvara för att högtidliga tillfällen sköts i god ordning, utdela medaljer på
lämpligt sätt samt att hålla kontakten med sektionens alumner.

Phøset
§12.10.1

Sammansättning
Phøset består av Øverphøset, som är utskottets ordförande, samt erforderligt antal
övriga funktionärer i enlighet med phøsets reglemente.

§12.10.2

Åligganden
Det åligger phøset att till varje läsårsstart planera och genomföra nollningen för
nollorna.

Världsmästeriet
§12.11.1

Sammansättning
Världsmästeriet består av Världsmästare, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med Världsmästeriets reglemente.

§12.11.2

Åligganden
Det åligger Världsmästeriet att fungera som ett stöd för sektionens internationella
studenter samt se till att dessa integreras i skolan. Världsmästeriet ska genom
nära kontakt med övriga utskott se till att sektionen har ett internationellt
perspektiv i sin organisation. Utskottet ska också bistå och informera svenska
studenter som önskar göra utbytesstudier.

KAP 13 FRIA FÖRENINGAR
§13.1

Definition
Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.

§13.2

Godkännande
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen och ha
av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.

§13.3

Rättigheter
En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser gentemot de
fria föreningarna.

KAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDE
§14.1

Uppgift
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens verksamhet
samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.

§14.2

Befogenhet
I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. Sådana
beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§14.3

Rättigheter
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande organ.

§14.4

Förfall
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice ordförande.

§14.5

Ansvar
Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

KAP 15 PRESIDIET
§15.1

Definition
Presidiet är sektionsstyrelsens ledning.

§15.2

Ansvar
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och
styrelsemöte.

§15.3

Sammansättning
Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter:
§15.3.1

Vice Ordförande
Vice ordförande skall bistå sektionsordförande i dennes arbete samt träda in i
sektionsordförandes ställe vid dennes förfall.

§15.3.2

Kassör
Kassörens uppgift är att handha sektionens ekonomi, lägga förslag på budget,
samt sköta sektionens bokföring.

§15.3.3

Sekreterare
Sekreteraren ansvarar för att föra protokoll vid sektionsmöten och styrelsemöten.
Sekreteraren har även övergripande ansvar över sektionens administrativa
göromål.

KAP 16 FUNKTIONÄRER
§16.1

Definition
Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.

§16.2

Medlemskap
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid vara
medlem av sektionen i enlighet med §2.1 i denna stadga.

§16.3

Åligganden
Det åligger sektionens funktionärer att:
A. följa sektionens stadgar och reglementen.
B. på alla sätt verka för sektionens bästa.

§16.4

Överlämning
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och kontinuitet
främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.

§16.5

Entledigande
Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

KAP 17 TIDSBESTÄMNING
§17.1

Verksamhets- och räkenskapsår
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.

§17.2

Mandattider
Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller reglemente.
För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ.
Inspektors mandattid är två kalenderår.

KAP 18 STADGAN
§18.1

Tolkning
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i saken.

§18.2

Ändring
Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt bifall
fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där beslut
angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders intervall.

§18.3

Giltighet
Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§18.4

Delgivning
Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP 19 REGLEMENTET
§19.1

Innehåll
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter som
inte ryms inom denna stadga.

§19.2

Ändring
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag skall ha
inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.

§19.3

Delgivning
Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP 20 UPPLÖSNING
§20.1

Upplösning
A-sektionen får ej upplösas.

STADFÄSTANDE AV STADGAR
2018-05-23

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid LTH

STADFÄSTANDE AV STADGEÄNDRINGAR: VT18
Under vårterminen 2018 bifölls två förslag på stadgeändring (i andra läsningen).
Motionerna/propositionen finns bifogade nedan och de gamla samt de nya (med markeringar)
stadgarna bifogas i en bilaga. Tillägg markeras likt såhär och borttagande likt s åhär.
Helhetsändringar visar vad ett helt stycke ändrats från och vad det ändrats till.

Ändring 1: Proposition angående förtydligande av fyllnadsval

I dagsläget kan styrelsen enligt Stadgan fyllnadsvälja styrelseledamöter som vakantsatts på
terminsmötet i väntan på att godkännas av sektionens medlemmar på nästkommande
terminsmöte. Sektionsmötet vt18 valde att förtydliga formuleringen för att innefatta alla
poster som väljs av sektionsmötet, för att inte skapa tvetydighet när det gäller fyllnadsval av
poster som väljs på terminsmötet men inte sitter i styrelsen.
Propositionen berörde §7.3 Fyllnadsval. Följande ändringar gjordes
“§7.3 Fyllnadsval
 yllnadsval av styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med
F
nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet
om styrelsens beslut ska bifallas.  Fyllnadsval av styrelseledamöter, samt
övriga poster förutom revisorerna och suppleanter till revisorerna som väljs
av sektionen på terminsmöte, kan förrättas av styrelsen till och med nästa
terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om
styrelsens beslut ska bifallas.”

Ändring 2: Motion angående offentliggörande av förslag från valberedningen

Sektionsmötet VT18 beslutade att bifalla en motion angående offentliggörandet av
valberedningens förslag. Motionen syftar till att öka transparensen mellan valberedningen och
sektionens medlemmar. Detta genom en stadgeändring där Valberedningens förslag även skall
publiceras via sektionens digitala informationskanaler, istället för att endast anslås på sektionens
anslagstavla vilket stadgan idag säger.
Propositionen berörde §6.2 Åligganden samt §7.2 Val . Följande ändringar gjordes:
“§6.2 Åligganden

“§7.2 Val

 alberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens
V
anslagstavla.  Valberedningens förslag är offentliga och skall publiceras på
sektionens informationskanaler. “
 omineringen är offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.
N
Nomineringen är offentlig och skall publiceras på sektionens
informationskanaler. “

Jag yrkar på att ni stadfäster ändringarna enligt ovan i sektionens stadgar.

Henrietta Munter
Ordförande 2018
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§1 SEKTIONEN
§1:1

Namn

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren
vid Lunds tekniska högskola, TLTH, hädanefter kallad Sektionen, är
en ideell förening.

§1:2 Säte

Sektionen har sitt säte i Lund.

§1:3 Ändamål

Sektionen har till mål att främja medlemmars studier och utbildning,
verka för sammanhållning och kamratskap och att tillvarata deras
gemensamma intressen. Sektionen skall vara med och utveckla
utbildningen och tillse att studenternas åsikter hörsammas.
Sektionen ska även verka för goda kontakter med andra sektioner,
andra studentföreningar i Lund, andra teknologorganisationer i
landet samt näringslivet i Sverige såväl som i utlandet.

§1:4 Emblem

Sektionens officiella emblem är ett I enligt nedan samt ett
ordensband som följer TLTH:s standard med vinrött som bas.

I-emblemet

Ordensbandet
[7mm, 4mm, 14mm, 4mm, 7mm]

§1:5 Färg

Sektionens officiella färg är vinröd. Färgen definieras av hexkod
#70002d, CMYK-kod (0, 1, 0.5982, 0.5608) samt RGB (112, 0, 45).

§1:6 Maskot

Sektionens officiella maskot är I:s björn, en isbjörn, med
personnummer 2002-02-01.

§1:7 Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
a) i frågor som rör den egna verksamheten
b) i frågor som endast rör de egna medlemmarna.
I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan med
dessa sektioner sökas innan beslut fattas.
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§2 MEDLEMMAR
§2:1 Medlemskap

Ordinarie medlem är:
a) studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi
vid LTH,
b) studerande vid Masterprogrammet Logistics and Supply Chain
Management vid LTH,
c) studerande vid LTH av kårstyrelsen förd till Sektionen, och som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s
stadgar §2:2.

§2:2 Stödmedlemskap

Stödmedlem är den som tidigare varit student vid
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH och vill
fortsätta engagera sig i Sektionens verksamhet samt fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:4.

§2:3 Inspektor

Inspektor väljs av Sektionsmöte på förslag av valberedningen och
tillträder vid halvårsskifte för en tvåårsperiod.

§2:4 Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av Sektionsmötet med minst 2/3 av samtliga
avgivna röster. Förslag till val av hedersmedlem kan framläggas av
minst 10 medlemmar, Styrelsen, eller Inspektor. Förslag skall vara
Styrelsen tillhanda senast sju läsdagar före sammanträdet. Som
hedersmedlem äger man rätt att deltaga i Sektionens aktiviteter men
ej i Sektionens beslut.

§2:5 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadga och reglemente.

§2:6 Rättigheter

Medlem enligt §2:1 äger rätt att:
a) med en röst deltaga på Sektionsmöte,
b) kandidera till Sektionens funktionärsposter,
c) få fråga behandlad av Sektionens myndigheter,
d) taga del av Sektionens officiella handlingar och protokoll.

§3 ORGANISATION
Sektionens högsta beslutande organ är Sektionsmötet. Sektionens högsta verkställande organ är
Sektionsstyrelsen, hädanefter kallad styrelsen. Styrelsen har också beslutsrätt i frågor av mindre eller
skyndsam art. Styrelsen kan delegera beslutsrätten till grupper/utskott eller enskild funktionär i frågor som
rör gruppen/utskottet respektive funktionärens ansvarsområde.
§3:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högst beslutande organ.

§3:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av Sektionens samtliga medlemmar.

§3:3 Beslutsförhet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar
är minst 20 och representerar minst två årskurser och Sektionens
styrelse ej bildar egen majoritet.
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§3:4 Röstning

Vid röstning krävs fysisk närvaro, ombud är ej tillåtna
och fullmakt får ej lämnas.

§3:5 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen, höstterminsmötet,
och en gång under vårterminen, vårterminsmötet, dock ej under
tentamensperiod eller ferie.

§3:6 Extra Sektionsmöte

Extra Sektionsmöte skall sammankallas då:
a) Sektionens styrelse så kräver.
b) Sektionens Revisorer så kräver.
c) minst en fjärdedel av Sektionens medlemmar så
d) Sektionens Inspektor så kräver.

kräver.

Anhållan om extra Sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de
ärenden som föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till Sektionens
styrelse.
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
inkommit till styrelsen.
Extra Sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor från föregående
Sektionsmöte.
§3:7 Kallelse

Kallelse till Sektionsmöte skall av styrelsen uppsättas på Sektionens
hemsida senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra Sektionsmöte skall meddelas på samma sätt senast
fem läsdagar före mötet.

§3:8 Dagordning

Dagordning skall av styrelsen sättas upp på Sektionens hemsida
senast fem läsdagar före mötet.

§3:9 Vårterminsmöte

Vårterminsmötet bör hållas före april månads utgång, dock senast
sista maj och där skall följande ärenden behandlas:
a) Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår.
b) Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits åt mötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
c) Val av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande, Kassör,
Administrativt ansvarig och Utbildningsansvarig.
d) Val av två (2) Revisorer.
e) Val av två (2) suppleanter till Revisorer.
f) Val av två (2) representanter till Valberedningen.
g) Val av Inspektor (vartannat år).
h) Val av Ordförande för Finansutskottet enligt reglemente.
i) Val av Ordförande för Entreprenörskapsutskottet enligt
reglemente
j) Val av två (2) Projektledare för INKA enligt reglemente.
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k) Val av Ordförande för Alumnutskottet enligt
reglemente.
l) Val av Ordförande för Studierådet enligt reglemente.
m) Val av Världsmästare, Studierådet enligt reglemente
n) Val av Ordförande för Mentorsutskottet enligt reglemente.
o) Val av Ordförande för Caseutskottet enligt reglemente.
p) Val av Ordförande för Nöjesutskottet enligt reglemente
q) Val av Ordförande för Sportutskottet enligt reglemente
r) Val av Sektionsansvarig för Karnevalen enligt reglemente (vart
4:e år, ett år innan Lundakarnevalen).
s) Val av två (2) Sångboksförmän enligt reglemente.
t) Val av två (2) Projektledare för Jubiléet enligt reglemente (vart
5:e år, ett år innan Jubiléet).
u) Notera Sektionsordförandes samt Kassörs namn och
personnummer.
v) Beslutsuppföljning från föregående Sektionsmöte.
§3:10 Höstterminsmöte

Höstterminsmötet skall hållas under höstterminen och där skall
följande ärenden behandlas:
a) Sektionens föregående styrelses verksamhetsberättelse för deras
verksamhetsår.
b) Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
c) Fråga om ansvarsfrihet för Sektionens styrelse föregående
verksamhetsår och övriga funktionärer.
d) Presentation av budgetrevision för innevarande år.
e) Val av Eventansvarig, Ansvarig för Extern kontakt, Socialt
ansvarig och Kommunikationsansvarig.
f) Val av representanter till Valberedningen.
g) Val av Skyddsombud enligt reglemente.
h) Val av två (2) Likabehandlingsombud enligt reglemente.
i) Val av Vice Kassör, Extern kontakt enligt reglemente
j) Val av Ordförande för Näringslivsutskottet enligt reglemente.
k) Val av Ordförande för PR-utskottet enligt reglemente.
l) Val av Ordförande för Informationsutskottet enligt reglemente.
m) Val av ordförande för Prylutskottet enligt reglemente.
n) Val av Cafémästare enligt reglemente.
o) Val av Ordförande för Internationella utskottet enligt
reglemente.
p) Val av Världsmästare, Internationella utskottet enligt reglemente
q) Val av Vice Kassör, Event enligt reglemente
r) Val av Festmästare enligt reglemente.
s) Val av Spexmästare enligt reglemente.
t) Val av Källarmästare enligt reglemente.
u) Val av Øverphøs enligt reglemente.
v) Beslutsuppföljning från föregående Sektionsmöte.
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§3:11 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på
Sektionsmötet skall skriftligen inlämna denna till
styrelsen senast sju läsdagar före mötet. I fråga som ej
varit upptagen på dagordningen kan beslut ej fattas om mötets
deltagare är däremot. För avgörande fråga som är föremål för
omröstning krävs enkel majoritet vid Sektionsmötet.

§3:12 Speciella Ärenden

För stadgeändring, se §16:2. För reglementsändring, se §17:2.

§ 3:13 Entledigande

Terminsmötet äger rätt att entlediga av Sektionen valda
funktionärer.

§4 VALBEREDNING
§4:1 Sammansättning

Sektionens Valberedning utgörs av minst tre och ej fler än fem
personer. Ledamöterna i Valberedningen skall representera minst
två olika årskurser.

§4:2 Uppgift

Det åligger Valberedningen att senast sex läsdagar före Sektionens
Sektionsmöten framlägga ett förslag till val av funktionärer till de
poster som skall tillsättas vid mötena. Valberedningen skall arbeta i
enlighet med reglementet.

§4:3 Offentlighet

Valberedningens förslag är offentligt i och med att det anslås på
Sektionens hemsida och styrelsen får del av detsamma.

§4:4 Motförslag

Motförslag ska anmälas till Valberedningen senast tre läsdagar före
Sektionsmöte. Valberedningen ska utan dröjsmål underrätta
motkandidaten, och om denne accepterar nomineringen även
underrätta den ursprungliga kandidaten och anslå motkandidaten på
Sektionens hemsida. Om valberedningens förslag till post ej anses
giltig eller om posten är vakantsatt tillämpas fri nominering på
Sektionsmötet.

§4:5 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får inte ställa upp i val till
funktionärsposter vid Sektionsmöten. Om ledamot i
Valberedningen vill avsäga sig sin post i Valberedningen för att
kandidera i kommande val måste detta ske innan
rekryteringsprocessen startat för att vederbörande ska kunna
kandidera.

§5 REVISORER
§5:1 Uppgift
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c) om Sektionens förvaltning och verksamhet ej
motsvarar
vad
stadgar
föreskriver,
vara
sammankallande för Sektionsmöte.
d) vara väl insatta i Sektionens samtliga styrdokument
§5:2 Sammansättning

Sektionen skall ha två Revisorer som skall vara myndiga och
medlemmar av Sektionen. Dessutom skall det finnas två suppleanter
till Revisorerna.

§5:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt att:
a) närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll
och andra handlingar.
b) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och
förvaltning.
c) närvara vid samtliga sammanträden inom Sektionen med
yttrande- och yrkanderätt.

§5:4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom styrelsen. De får ej inom
Sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:5 Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall berörd verksamhet revideras.

§5:6 Bortfall

Vid bortfall av ordinarie Revisor övertar suppleant till Revisor
dennes rättigheter och uppgifter.

§6 VAL
§6:1 Valbarhet

Valbar till styrelsen och som funktionär är till Sektionen ordinarie
medlem såväl som stödmedlem.

§6:2 Val

Ordinarie val gjorda av Sektionsmöten förbereds av
Valberedningen.

§6:3 Fyllnadsval

Inspektor, styrelsemedlemmar, Valberedning, Revisorer och
suppleanter till Revisorer kan endast väljas på Sektionsmöte.
Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen, beslut
tas med två tredjedels majoritet.

§7 PROTOKOLL
§7:1 Sektionsmöte

Beslutsprotokoll föres vid alla Sektionsmöten. Protokoll signeras av
mötessekreteraren, justeras av två på mötet valda justeringsmän och
anslås på Sektionens hemsida under minst fem läsdagar senast tio
läsdagar efter Sektionsmötet.

§7:2 Styrelsen

Beslutsprotokoll föres vid alla styrelsens sammanträden utlysta i
enlighet med §9:6. Protokoll signeras av mötessekreteraren, justeras
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av en på mötet vald justeringsman och anslås på
Sektionens hemsida under minst fem läsdagar senast fem
läsdagar efter sammanträdet.
§7:3 Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid respektive Sektionsorgans
sammanträden i enlighet med reglemente.

§8 INSPEKTOR
§8:1 Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt Sektionens
verksamhet.

§8:2 Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH, läraren
skall också vara stationerad i Lund. Inspektor väljes för två år enligt
§3:9. Mandatperioden löper läsårsvis.

§8:3 Åligganden

Det åligger inspektor att:
a) hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.
b) verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
c) rapportera om misshälligheter i Sektionens verksamhet till
lämplig instans.

§8:4 Rättigheter

Inspektor har rätt att:
a) erhålla kallelse till och protokoll från Sektions- och
styrelsemöten.
b) närvara med yttrande- och yrkanderätt vid Sektionsorganens
sammanträden.

§9 SEKTIONSSTYRELSEN
§9:1 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ och äger
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt i alla Sektionsorgan.

§9:2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande,
Kassör, Administrativt ansvarig, Ansvarig för Extern Kontakt,
Utbildningsansvarig, Kommunikationsansvarig, Socialt ansvarig och
Eventansvarig

§9:3 Firmatecknare

Sektionsordförande och Kassör är separata tecknare för samtliga
konton.

§9:4 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionsordförande, dock
minst fyra gånger per termin, samt i övrigt då Sektionens Revisorer,
Inspektor eller någon av styrelseledamöterna så kräver.
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§9:5 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om en majoritet av
styrelsemedlemmarna är närvarande, däribland två av
följande är närvarande: Sektionsordförande, Vice
Sektionsordförande, Kassör eller Administrativt ansvarig. Vid lika
röstetal är Sektionsordförandes röst utslagsgivande.

§9:6 Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista
skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens
ledamöter samt ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer
samt anslås på Sektionens hemsida.

§9:7 Bortfall

Vid bortfall av styrelseledamot väljs, vid ett Sektionsmöte senast tre
veckor efter bortfallet, en ny styrelseledamot till posten.

§9:8 Restriktion

Varje styrelsemedlem får endast inneha en styrelsepost.

§9:9 Åligganden

Det åligger styrelsen att:
a) inför Sektionsmöte ansvara för Sektionens hela verksamhet.
b) förbereda Sektionsmöten.
c) verkställa och övervaka genomförande av Sektionsmötets
beslut.
d) vara väl insatta i Sektionens samtliga styrdokument
e) tillse att gällande stadgar och förordningar för Sektionen
efterlevs.
f) ansvara för Sektionens medel.
g) till vårterminsmöte framlägga förslag till budget.
h) verkställa fortlöpande inventering av Sektionens kassa och
övriga tillgångar.
i) vid likviditetssvårigheter sammankalla till möte och utvärdera
användande av Sektionens likviditetsreserv.
j) bereda inkomna förslag, handha Sektionens korrespondens
samt i övrigt sköta löpande ärenden.
k) till Revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut
överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga
handlingar som Revisorerna önskar ta del av.
l) genomföra fyllnadsval i enlighet med §6:3.
m) på alla sätt verka för Sektionens bästa.
n) till höstterminsmöte ge förslag på reviderad budget.
o) Stadfästa funktionärsval

§9:10 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i
styrelsen är solidariskt ansvarig för detta. Styrelseledamot som ej
varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne inte
reserverat sig i protokollet senast tre veckor efter mötet.

§9:11 Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av Sektionsmöte.

§10 PRESIDIET
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§10:1 Sammansättning

Presidiet utgörs av Sektionsordförande, Vice
Sektionsordförande, Kassör och Administrativt ansvarig.

§10:2 Åligganden

Det åligger presidiet att:
a) förbereda styrelsens möten.
b) verka för långsiktigt arbete inom styrelsen.
c) sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje
styrelsemöte.

§11 Grupper av utskott
§11:1 Definition

Sektionens grupper är:
a) Extern Kontakt
b) Utbildning
c) Kommunikation
d) Socialt
e) Event

§11:2 Åligganden

Det åligger Sektionens grupper att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens grupper ansvarar inför styrelsen för sin
verksamhet.
Det åligger respektive gruppansvariga att:
a) leda och fördela arbetet inom gruppen.
b) kalla till gruppmöte när så anses behövligt
c) ansvara inför styrelsen för budgetering, redovisning samt
uppföljning av gruppens verksamhet.

§11:3 Ledamöter

Ledamöter i gruppen är gruppens funktionärer i enlighet med
reglementet. Styrelsen kan utse ytterligare ledamöter i gruppen.
Ledamot i en grupp är skyldig att informera gruppansvarig om
sådant som rör gruppen.

§11:4 Extern Kontakt
§11:4:1 Sammansättning

Extern Kontakt består av ansvarig samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Extern Kontakts reglemente.

§11:4:2 Åligganden

Det åligger Extern Kontakt att bidra med förutsättningar för att
rusta Sektionens medlemmar inför näringslivet samt att verka som
en inkomstkälla för Sektionen. Av särskild vikt är att upprätta och
upprätthålla goda relationer mellan näringsliv och Sektion.

§11:5 Utbildning
§11:5:1 Sammansättning
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§11:5:2 Åligganden

Det åligger Utbildning att säkerställa och förbättra
kvaliteten på programmets utbildning, samt bistå
Sektionens medlemmar med för utbildningen
kompletterande kunskap enligt önskemål och behov.

§11:6 Kommunikation
§11:6:1 Sammansättning

Kommunikation består av ansvarig samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Kommunikations reglemente.

§11:6:2 Åligganden

Att tillgodose Sektionens medlemmar med en Sektionstidning samt
en fungerande hemsida.

§11:7 Socialt
§11:7:1 Sammansättning

Socialt består av ansvarig samt erforderligt antal övriga funktionärer
i enlighet med Socialts reglemente.

§11:7:2 Åligganden

Det åligger Socialt att anordna evenemang i syfte att öka
Sektionsmedlemmarnas välbefinnande och intresset kring
Sektionens verksamhet.

§11:8 Event
§11:8:1 Sammansättning

Event består av ansvarig samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Events reglemente.

§11:8:2 Åligganden

Det åligger Event att tillgodose Sektionsmedlemmarna med festoch nöjesaktiviteter, nollning samt övriga arrangemang.

§12 SEKTIONSORDFÖRANDE
§12:1 Uppgift

Sektionsordförande skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av
Sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang representera
Sektionen.

§12:2 Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar Sektionsordföranden styrelsens
befogenheter. Sådana beslut skall protokollföras och stadfästas av
styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§12:3 Bortfall

Vid Sektionsordförandens frånvaro träder i dennes ställe Vice
Sektionsordförande.

§12:4 Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

§13 KASSÖR
Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

isek.se
11

§13:1 Uppgift

Kassören förvaltar Sektionens ekonomi och för bok
över Sektionens inkomster och utgifter.

§14 FUNKTIONÄR
§14:1 Definition

Med funktionär avses innehavaren av en post utsedd av
Sektionsmötet, av styrelsen eller av en av Sektionsmötet
förtroendevald person.

§14:2 Medlemskap

Funktionär, undantagandes Inspektor, är skyldig att under sin
mandattid vara medlem av Sektionen i enlighet med §2.1 eller §2.2.

§14:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
a) följa Sektionens stadgar och reglementen.
b) på alla sätt verka för Sektionens bästa.
c) vid starten av sin tid som funktionär underteckna samt följa
Aktivapolicyn.

§14:4 Restriktioner

Funktionärer, utom de i Valberedningen, ska endast inneha en post
åt gången. Om en funktionär anses besitta kvaliteter av särskilt
värde för mer än en post eller om brist på funktionärer föreligger,
kan denna restriktion upphävas. Upphävandet gäller ej ledamot i
styrelsen.

§14:5 Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens
effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar styrelsen
erforderliga instruktioner.

§14:6 Entledigande

Funktionär kan entledigas av styrelsen eller Sektionsmöte.

§14:7 Rekrytering

Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan
rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal personer att
rekrytera fastslås av berörd utskotts-/gruppordförande i samråd
med styrelsen.

§14:8 Förtroendevald

En förtroendevald post innebär en funktionärspost med ansvar för
en del av Sektionens verksamhet reglerat i dess styrdokument samt
kontinuerligt arbete under hela postens mandatperiod. Dessutom
skall posten innefatta minst ett av följande: Ekonomiskt ansvar,
deltagande i samarbete inom TLTH, granskande arbete eller
beredande arbete. En förtroendevald post väljs på Sektionsmötet.

§15 TIDSBESTÄMNING
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§15:1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper
läsårsvis, det vill säga 1 juli till 30 juni.

§15:2 Mandattider

Mandatperiod för styrelsemedlemmar och funktionärer som väljs på
vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till 30 juni.
Mandatperiod för de styrelsemedlemmar och funktionärer som väljs
på höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari
till 31 december. För representanter i högskolans organ gäller de
mandattider som stadgas för respektive organ.

§16 STADGAR
§16:1 Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller styrelsens åsikt intill dess
Sektionsmöte beslutat i saken.

§16:2 Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till styrelsen senast sju läsdagar
före Sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast fem läsdagar före
Sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande beslut vid två
på varandra följande ordinarie Sektionsmöten.

§16:3 Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§17 REGLEMENTE
§17:1 Innehåll

Reglementet är tillägg till stadgarna.

§17:2 Ändring

Ändring kan ske på Sektionsmöte med enkel majoritet.
Ändringsförslag skall ha inkommit till styrelsen senast sju läsdagar
före Sektionsmöte.

§17:3 Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§18 UPPLÖSNING
§18:1 Upplösning

Sektionen för Industriell Ekonomi
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§1 SEKTIONEN
§1:1

Namn

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren
vid Lunds tekniska högskola, TLTH, hädanefter kallad Sektionen, är
en ideell förening.

§1:2 Säte

Sektionen har sitt säte i Lund.

§1:3 Ändamål

Sektionen har till mål att främja medlemmars studier och utbildning,
verka för sammanhållning och kamratskap och att tillvarata deras
gemensamma intressen. Sektionen skall vara med och utveckla
utbildningen och tillse att studenternas åsikter hörsammas.
Sektionen ska även verka för goda kontakter med andra sektioner,
andra studentföreningar i Lund, andra teknologorganisationer i
landet samt näringslivet i Sverige såväl som i utlandet.

§1:4 Emblem

Sektionens officiella emblem är ett I enligt nedan samt ett
ordensband som följer TLTH:s standard med vinrött som bas.

I-emblemet

Ordensbandet
[7mm, 4mm, 14mm, 4mm, 7mm]

§1:5 Färg

Sektionens officiella färg är vinröd.

§1:6 Maskot

Sektionens officiella maskot är I:s björn, en isbjörn, med
personnummer 2002-02-01.

§1:7 Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
a) i frågor som rör den egna verksamheten
b) i frågor som endast rör de egna medlemmarna.
I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan med
dessa sektioner sökas innan beslut fattas.
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§2 MEDLEMMAR
§2:1 Medlemskap

Ordinarie medlem är:
a) studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi
vid LTH,
b) studerande vid Masterprogrammet Logistics and Supply Chain
Management vid LTH,
c) studerande vid LTH av kårstyrelsen förd till Sektionen, och som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s
stadgar §2:2.

§2:2 Stödmedlemskap

Stödmedlem är den som tidigare varit student vid
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH och vill
fortsätta engagera sig i Sektionens verksamhet samt fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:4.

§2:3 Inspektor

Inspektor väljs av Sektionsmöte på förslag av valberedningen och
tillträder vid halvårsskifte för en tvåårsperiod.

§2:4 Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av Sektionsmötet med minst 2/3 av samtliga
avgivna röster. Förslag till val av hedersmedlem kan framläggas av
minst 10 medlemmar, Styrelsen, eller Inspektor. Förslag skall vara
Styrelsen tillhanda senast sju läsdagar före sammanträdet. Som
hedersmedlem äger man rätt att deltaga i Sektionens aktiviteter men
ej i Sektionens beslut.

§2:5 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadga och reglemente.

§2:6 Rättigheter

Medlem enligt §2:1 äger rätt att:
a) med en röst deltaga på Sektionsmöte,
b) kandidera till Sektionens funktionärsposter,
c) få fråga behandlad av Sektionens myndigheter,
d) taga del av Sektionens officiella handlingar och protokoll.

§3 ORGANISATION
Sektionens högsta beslutande organ är Sektionsmötet. Sektionens högsta verkställande organ är
Sektionsstyrelsen, hädanefter kallad styrelsen. Styrelsen har också beslutsrätt i frågor av mindre eller
skyndsam art. Styrelsen kan delegera beslutsrätten till grupper/utskott eller enskild funktionär i frågor som
rör gruppen/utskottet respektive funktionärens ansvarsområde.
§3:1 Befogenhet

Sektionsmötet är Sektionens högst beslutande organ.

§3:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av Sektionens samtliga medlemmar.

§3:3 Beslutsförhet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar
är minst 20 och representerar minst två årskurser och Sektionens
styrelse ej bildar egen majoritet.
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§3:4 Röstning

Vid röstning krävs fysisk närvaro, ombud är ej tillåtna
och fullmakt får ej lämnas.

§3:5 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen, höstterminsmötet,
och en gång under vårterminen, vårterminsmötet, dock ej under
tentamensperiod eller ferie.

§3:6 Extra Sektionsmöte

Extra Sektionsmöte skall sammankallas då:
a) Sektionens styrelse så kräver.
b) Sektionens Revisorer så kräver.
c) minst en fjärdedel av Sektionens medlemmar så
d) Sektionens Inspektor så kräver.

kräver.

Anhållan om extra Sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de
ärenden som föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till Sektionens
styrelse.
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
inkommit till styrelsen.
Extra Sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor från föregående
Sektionsmöte.
§3:7 Kallelse

Kallelse till Sektionsmöte skall av styrelsen uppsättas på Sektionens
hemsida senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra Sektionsmöte skall meddelas på samma sätt senast
fem läsdagar före mötet.

§3:8 Dagordning

Dagordning skall av styrelsen sättas upp på Sektionens hemsida
senast fem läsdagar före mötet.

§3:9 Vårterminsmöte

Vårterminsmötet bör hållas före april månads utgång, dock senast
sista maj och där skall följande ärenden behandlas:
a) Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår.
b) Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits åt mötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
c) Val av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande, Kassör,
Administrativt ansvarig och Utbildningsansvarig.
d) Val av två (2) Revisorer.
e) Val av två (2) suppleanter till Revisorer.
f) Val av två representanter till Valberedningen.
g) Val av Inspektor (vartannat år).
h) Val av Ordförande för Finansutskottet enligt reglemente.
i) Val av Ordförande för Entreprenörskapsutskottet enligt
reglemente
j) Val av två (2) Projektledare för INKA enligt reglemente.
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k) Val av Ordförande för Alumnutskottet enligt
reglemente.
l) Val av Ordförande för Studierådet enligt reglemente.
m) Val av Världsmästare, Studierådet enligt reglemente
n) Val av Ordförande för Mentorsutskottet enligt reglemente.
o) Val av Ordförande för Caseutskottet enligt reglemente.
p) Val av Ordförande för Nöjesutskottet enligt reglemente
q) Val av Ordförande för Sportutskottet enligt reglemente
r) Val av Sektionsansvarig för Karnevalen enligt reglemente (vart
4:e år, ett år innan Lundakarnevalen).
s) Val av två (2) Sångboksförmän enligt reglemente.
t) Val av två (2) Projektledare för Jubiléet enligt reglemente (vart
5:e år, ett år innan Jubiléet).
u) Notera Sektionsordförandes samt Kassörs namn och
personnummer.
v) Beslutsuppföljning från föregående Sektionsmöte.
§3:10 Höstterminsmöte

Höstterminsmötet skall hållas under höstterminen och där skall
följande ärenden behandlas:
a) Sektionens föregående styrelses verksamhetsberättelse för deras
verksamhetsår.
b) Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
c) Fråga om ansvarsfrihet för Sektionens styrelse föregående
verksamhetsår och övriga funktionärer.
d) Presentation av budgetrevision för innevarande år.
e) Val av Eventansvarig, Ansvarig för Extern kontakt, Socialt
ansvarig och Kommunikationsansvarig.
f) Val av representanter till Valberedningen.
g) Val av Skyddsombud enligt reglemente.
h) Val av två (2) Likabehandlingsombud enligt reglemente.
i) Val av Vice Kassör, Extern kontakt enligt reglemente
j) Val av Ordförande för Näringslivsutskottet enligt reglemente.
k) Val av Ordförande för PR-utskottet enligt reglemente.
l) Val av Ordförande för Informationsutskottet enligt reglemente.
m) Val av ordförande för Prylutskottet enligt reglemente.
n) Val av Cafémästare enligt reglemente.
o) Val av Ordförande för Internationella utskottet enligt
reglemente.
p) Val av Världsmästare, Internationella utskottet enligt reglemente
q) Val av Vice Kassör, Event enligt reglemente
r) Val av Festmästare enligt reglemente.
s) Val av Spexmästare enligt reglemente.
t) Val av Källarmästare enligt reglemente.
u) Val av Øverphøs enligt reglemente.
v) Beslutsuppföljning från föregående Sektionsmöte.
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§3:11 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på
Sektionsmötet skall skriftligen inlämna denna till
styrelsen senast sju läsdagar före mötet. I fråga som ej
varit upptagen på dagordningen kan beslut ej fattas om
mötets deltagare är däremot. För avgörande fråga som är föremål
för omröstning krävs enkel majoritet vid Sektionsmötet.

§3:12 Speciella Ärenden

För stadgeändring, se §16:2. För reglementsändring, se §17:2.

§ 3:13 Entledigande

Terminsmötet äger rätt att entlediga av Sektionen valda
funktionärer.

§4 VALBEREDNING
§4:1 Sammansättning

Sektionens Valberedning utgörs av minst tre personer och bör ej
innehålla fler än fem personer. Ledamöterna i Valberedningen skall
representera minst två olika årskurser.

§4:2 Uppgift

Det åligger Valberedningen att senast sex läsdagar före Sektionens
Sektionsmöten framlägga ett förslag till val av funktionärer till de
poster som skall tillsättas vid mötena. Valberedningen skall arbeta i
enlighet med reglementet.

§4:3 Offentlighet

Valberedningens förslag är offentligt i och med att det anslås på
Sektionens hemsida och styrelsen får del av detsamma.

§4:4 Mandatperiod

Mandatperiod för de valberedningsledamöter som väljs på
höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari till
31 december. Mandatperiod för de valberedningsledamöter som
väljs på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till
30 juni.

§4:5 Motförslag

Motförslag ska anmälas till Valberedningen senast tre läsdagar före
Sektionsmöte. Valberedningen ska utan dröjsmål underrätta
motkandidaten, och om denne accepterar nomineringen även
underrätta den ursprungliga kandidaten och anslå motkandidaten på
Sektionens hemsida. Om valberedningens förslag till post ej anses
giltig eller om posten är vakantsatt tillämpas fri nominering på
Sektionsmötet.

§4:6 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får inte ställa upp i val till
funktionärsposter vid Sektionsmöten. Om ledamot i
Valberedningen vill avsäga sig sin post i Valberedningen för att
kandidera i kommande val måste detta ske innan
rekryteringsprocessen startat för att vederbörande ska kunna
kandidera.
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§5 REVISORER
§5:1 Uppgift

Revisorerna har till uppgift att:
a) fortlöpande granska Sektionens förvaltning och verksamhet.
b) senast sju läsdagar före höstterminsmötet påföljande år till
styrelsen inlämna revisionsberättelse.
c) om Sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad
stadgar föreskriver, vara sammankallande för Sektionsmöte.
d) vara väl insatta i Sektionens samtliga styrdokument

§5:2 Sammansättning

Sektionen skall ha två Revisorer som skall vara myndiga och
medlemmar av Sektionen. Dessutom skall det finnas två suppleanter
till Revisorerna.

§5:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt att:
a) närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll
och andra handlingar.
b) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och
förvaltning.
c) närvara vid samtliga sammanträden inom Sektionen med
yttrande- och yrkanderätt.

§5:4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom styrelsen. De får ej inom
Sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:5 Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall berörd verksamhet revideras.

§5:6 Bortfall

Vid bortfall av ordinarie Revisor övertar suppleant till Revisor
dennes rättigheter och uppgifter.

§6 VAL
§6:1 Valbarhet

Valbar till styrelsen och som funktionär är till Sektionen ordinarie
medlem såväl som stödmedlem.

§6:2 Val

Ordinarie val gjorda av Sektionsmöten förbereds av
Valberedningen.

§6:3 Fyllnadsval

Inspektor, styrelsemedlemmar, Valberedning, Revisorer och
suppleanter till Revisorer kan endast väljas på Sektionsmöte.
Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen, beslut
tas med två tredjedels majoritet.

§7 PROTOKOLL
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§7:1 Sektionsmöte

Beslutsprotokoll föres vid alla Sektionsmöten. Protokoll
signeras av mötessekreteraren, justeras av två på mötet
valda justeringsmän och anslås på Sektionens hemsida
under minst fem läsdagar senast tio läsdagar efter
Sektionsmötet.

§7:2 Styrelsen

Beslutsprotokoll föres vid alla styrelsens sammanträden utlysta i
enlighet med §9:6. Protokoll signeras av mötessekreteraren, justeras
av en på mötet vald justeringsman och anslås på Sektionens
hemsida under minst fem läsdagar senast fem läsdagar efter
sammanträdet.

§7:3 Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid respektive Sektionsorgans
sammanträden i enlighet med reglemente.

§8 INSPEKTOR
§8:1 Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt Sektionens
verksamhet.

§8:2 Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH, läraren
skall också vara stationerad i Lund. Inspektor väljes för två år enligt
§3:9. Mandatperioden löper läsårsvis.

§8:3 Åligganden

Det åligger inspektor att:
a) hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.
b) verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
c) rapportera om misshälligheter i Sektionens verksamhet till
lämplig instans.

§8:4 Rättigheter

Inspektor har rätt att:
a) erhålla kallelse till och protokoll från Sektions- och
styrelsemöten.
b) närvara med yttrande- och yrkanderätt vid Sektionsorganens
sammanträden.

§9 SEKTIONSSTYRELSEN
§9:1 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ och äger
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt i alla Sektionsorgan.

§9:2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande,
Kassör, Administrativt ansvarig, Ansvarig för Extern Kontakt,
Utbildningsansvarig, Kommunikationsansvarig, Socialt ansvarig och
Eventansvarig
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§9:3 Firmatecknare

Sektionsordförande och Kassör är separata tecknare för
samtliga konton.

§9:4 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av
Sektionsordförande, dock minst fyra gånger per termin, samt i
övrigt då Sektionens Revisorer, Inspektor eller någon av
styrelseledamöterna så kräver.

§9:5 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om en majoritet av styrelsemedlemmarna
är närvarande, däribland två av följande är närvarande:
Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande, Kassör eller
Administrativt ansvarig. Vid lika röstetal är Sektionsordförandes
röst utslagsgivande.

§9:6 Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista
skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens
ledamöter samt ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer
samt anslås på Sektionens hemsida.

§9:7 Bortfall

Vid bortfall av styrelseledamot väljs, vid ett Sektionsmöte senast tre
veckor efter bortfallet, en ny styrelseledamot till posten.

§9:8 Restriktion

Varje styrelsemedlem får endast inneha en styrelsepost.

§9:9 Åligganden

Det åligger styrelsen att:
a) inför Sektionsmöte ansvara för Sektionens hela verksamhet.
b) förbereda Sektionsmöten.
c) verkställa och övervaka genomförande av Sektionsmötets
beslut.
d) vara väl insatta i Sektionens samtliga styrdokument
e) tillse att gällande stadgar och förordningar för Sektionen
efterlevs.
f) ansvara för Sektionens medel.
g) till vårterminsmöte framlägga förslag till budget.
h) verkställa fortlöpande inventering av Sektionens kassa och
övriga tillgångar.
i) vid likviditetssvårigheter sammankalla till möte och utvärdera
användande av Sektionens likviditetsreserv.
j) bereda inkomna förslag, handha Sektionens korrespondens
samt i övrigt sköta löpande ärenden.
k) till Revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut
överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga
handlingar som Revisorerna önskar ta del av.
l) genomföra fyllnadsval i enlighet med §6:3.
m) på alla sätt verka för Sektionens bästa.
n) till höstterminsmöte ge förslag på reviderad budget.
o) Stadfästa funktionärsval
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§9:10 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
fattat i styrelsen är solidariskt ansvarig för detta.
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är
solidariskt ansvarig, om denne inte reserverat sig i
protokollet senast tre veckor efter mötet.

§9:11 Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av Sektionsmöte.

§10 PRESIDIET
§10:1 Sammansättning

Presidiet utgörs av Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande,
Kassör och Administrativt ansvarig.

§10:2 Åligganden

Det åligger presidiet att:
a) förbereda styrelsens möten.
b) verka för långsiktigt arbete inom styrelsen.
c) sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje
styrelsemöte.

§11 Grupper av utskott
§11:1 Definition

Sektionens grupper är:
a) Extern Kontakt
b) Utbildning
c) Kommunikation
d) Socialt
e) Event

§11:2 Åligganden

Det åligger Sektionens grupper att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens grupper ansvarar inför styrelsen för sin
verksamhet.
Det åligger respektive gruppansvariga att:
a) leda och fördela arbetet inom gruppen.
b) kalla till gruppmöte när så anses behövligt
c) ansvara inför styrelsen för budgetering, redovisning samt
uppföljning av gruppens verksamhet.

§11:3 Ledamöter

Ledamöter i gruppen är gruppens funktionärer i enlighet med
reglementet. Styrelsen kan utse ytterligare ledamöter i gruppen.
Ledamot i en grupp är skyldig att informera gruppansvarig om
sådant som rör gruppen.

§11:4   Extern Kontakt
§11:4:1 Sammansättning
Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Extern Kontakt består av ansvarig samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Extern Kontakts reglemente.
isek.se
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§11:4:2 Åligganden

Det åligger Extern Kontakt att bidra med förutsättningar
för att rusta Sektionens medlemmar inför näringslivet
samt att verka som en inkomstkälla för Sektionen. Av
särskild vikt är att upprätta och upprätthålla goda relationer mellan
näringsliv och Sektion.

§11:5   Utbildning
§11:5:1 Sammansättning

Utbildning består av ansvarig, Studierådet samt erforderligt antal
övriga funktionärer i enlighet med Utbildnings reglemente.

§11:5:2 Åligganden

Det åligger Utbildning att:
a) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studier
och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
b) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
c) till TLTH nominera studentrepresentanter i med utbildningen
sammanhängande organ där teknologerna bereds säte och
stämma.
d) föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH.
e) verka för god utbildningskvalité och främja kontakten mellan
elever och lärare.

§11:6   Kommunikation
§11:6:1 Sammansättning

Kommunikation består av ansvarig samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Kommunikations reglemente.

§11:6:2 Åligganden

Att tillgodose Sektionens medlemmar med en Sektionstidning samt
en fungerande hemsida.

§11:7   Socialt
§11:7:1 Sammansättning

Socialt består av ansvarig samt erforderligt antal övriga funktionärer
i enlighet med Socialts reglemente.

§11:7:2 Åligganden

Det åligger Socialt att anordna evenemang i syfte att öka
Sektionsmedlemmarnas välbefinnande och intresset kring
Sektionens verksamhet.

§11:8   Event
§11:8:1 Sammansättning

Event består av ansvarig samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Events reglemente.

§11:8:2 Åligganden

Det åligger Eventansvarig att tillgodose Sektionsmedlemmarna med
fest- och nöjesaktiviteter samt övriga arrangemang.

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund
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§12 SEKTIONSORDFÖRANDE
§12:1 Uppgift

Sektionsordförande skall i samråd med styrelsen utöva
ledningen av Sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang
representera Sektionen.

§12:2 Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar Sektionsordföranden styrelsens
befogenheter. Sådana beslut skall protokollföras och stadfästas av
styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§12:3 Bortfall

Vid Sektionsordförandens frånvaro träder i dennes ställe Vice
Sektionsordförande.

§12:4 Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

§13 KASSÖR
§13:1 Uppgift

Kassören förvaltar Sektionens ekonomi och för bok över
Sektionens inkomster och utgifter.

§14 FUNKTIONÄR
§14:1 Definition

Med funktionär avses innehavaren av en post utsedd av
Sektionsmötet, av styrelsen eller av en av Sektionsmötet
förtroendevald person.

§14:2 Medlemskap

Funktionär, undantagandes Inspektor, är skyldig att under sin
mandattid vara medlem av Sektionen i enlighet med §2.1 eller §2.2.

§14:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
a) följa Sektionens stadgar och reglementen.
b) på alla sätt verka för Sektionens bästa.
c) vid starten av sin tid som funktionär underteckna samt följa
Aktivapolicyn.

§14:4 Restriktioner

Funktionärer, utom de i Valberedningen, ska endast inneha en post
åt gången. Om en funktionär anses besitta kvaliteter av särskilt
värde för mer än en post eller om brist på funktionärer föreligger,
kan denna restriktion upphävas. Upphävandet gäller ej ledamot i
styrelsen.

§14:5 Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens
effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar styrelsen
erforderliga instruktioner.

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund
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§14:6 Entledigande

Funktionär kan entledigas av styrelsen eller
Sektionsmöte.

§14:7 Rekrytering

Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan
rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal personer att
rekrytera fastslås av berörd utskotts-/gruppordförande i samråd
med styrelsen.

§14:8 Förtroendevald

En förtroendevald post innebär en funktionärspost med ansvar för
en del av Sektionens verksamhet reglerat i dess styrdokument samt
kontinuerligt arbete under hela postens mandatperiod. Dessutom
skall posten innefatta minst ett av följande: Ekonomiskt ansvar,
deltagande i samarbete inom TLTH, granskande arbete eller
beredande arbete. En förtroendevald post väljs på Sektionsmötet.

§15 TIDSBESTÄMNING
§15:1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper läsårsvis, det vill
säga 1 juli till 30 juni.

§15:2 Mandattider

Mandatperiod för styrelsemedlemmar och funktionärer som väljs på
vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till 30 juni.
Mandatperiod för de styrelsemedlemmar och funktionärer som väljs
på höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari
till 31 december. För representanter i högskolans organ gäller de
mandattider som stadgas för respektive organ.

§16 STADGAR
§16:1 Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller styrelsens åsikt intill dess
Sektionsmöte beslutat i saken.

§16:2 Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till styrelsen senast sju läsdagar
före Sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast fem läsdagar före
Sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande beslut vid två
på varandra följande ordinarie Sektionsmöten.

§16:3 Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§17 REGLEMENTE
§17:1 Innehåll

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Reglementet är tillägg till stadgarna.
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§17:2 Ändring

Ändring kan ske på Sektionsmöte med enkel majoritet.
Ändringsförslag skall ha inkommit till styrelsen senast
sju läsdagar före Sektionsmöte.

§17:3 Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och Sektionens
Inspektor.

§18 UPPLÖSNING
§18:1 Upplösning

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Sektionen kan ej upplösas.

isek.se
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Motion angående stadfästande av
Sektionen för Industriell ekonomis nya
stadgar
English Summary
Ratification of the by-laws of the Guild of Industrial engineering and management
1. Proposition regarding changes in by-laws
This makes wording regarding the composition of the election committee more absolute,
removes an abundant clause about the election committee’s mandate time and transfers an
overreaching responsibility from one post to the group this person is responsible for.
2. Proposition regarding guild color
This defines what our guild color is specifically.
3. Motion regarding changing by-laws for the Education group
Our education group is a composition of committees working with both internal as well as
external education but the by-laws were heavily influenced from the work the student council
does. This gives the Education group a more overreaching responsibility while the specific
responsibilities have already been placed on the student council in the “reglemente”.
4. Motion regarding changing by-laws for the Communication group
Our communication group is a composition of committees working with different
responsibilities but the by-laws were heavily influenced from the work the Information
committee does. This gives the Communication group a more overreaching responsibility.

Sammanfattning
På I-sektionens höstterminsmöte röstades en hel del motioner och propositioner angående
stadgarna igenom för andra läsningen. Denna motion går igenom dem i korthet och yrkar på
att ni stadfäster I-sektionens nya stadgar. De framröstade motionerna och propositionerna
bifogas i slutet av denna motion.

Proposition angående ändringar i
stadgar
Denna motion ändrar ett brett åliggande från benansvarig till hela benet, definierar
Valberedningens sammansättning mer specifikt och tar bort en överflödig paragraf om
Valberedningens mandatperiod som redan definieras av §15:2 Tidsbestämning – mandattider.
att

i Stadgarna §4:1 Valberedningen – Sammansättning
ändra från
Sektionens Valberedning utgörs av minst tre och bör ej bestå av fler än fem
personer. Ledamöterna i Valberedningen skall representera minst två olika
årskurser.
till
Sektionens Valberedning utgörs av minst tre och ej fler än fem personer.
Ledamöterna i Valberedningen skall representera minst två olika årskurser.

att

i Stadgarna §11:8:2 Event – Åligganden
ändra från
Det åligger Eventansvarig att tillgodose Sektionsmedlemmarna med fest- och
nöjesaktiviteter samt övriga arrangemang.
till
Det åligger Event att tillgodose Sektionsmedlemmarna med fest- och
nöjesaktiviteter, nollning samt övriga arrangemang.

att

i Stadgarna §4:4 Valberedningen – Mandatperiod
stryka
Mandatperiod för de valberedningsledamöter som väljs på höstterminsmötet löper
kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari till 31 december. Mandatperiod för de
valberedningsledamöter som väljs på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga
från 1 juli till 30 juni.

Proposition angående sektionsfärg
Denna proposition definierar vår färg mer specifikt.

att

i Stadgarna §1:5 Färg
lägga till
Färgen definieras av hexkod #70002d, CMYK-kod (0, 1, 0.5982, 0.5608) samt
RGB (112, 0, 45)

Motion angående ändring av stadgar för
Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppens åligganden har tidigare varit dominerade av specifika åligganden som ligger
på Studierådet. För att alla utskott ska kunna känna sig representerade i benet definierar vi benens
åligganden mer övergripande medan de specifika åligganden som gäller utbildningsbevakning
redan ligger i Reglementet. Denna motion innebär inte att studiebevakning försvinner.
att

i Stadgarna §11:5:2 Utbildning – Åligganden
ändra från
a) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och
utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
b) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
c) till TLTH nominera studentrepresentanter i med utbildningen
sammanhängande organ där teknologerna bereds säte och stämma.
d) föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH.
e) verka för god utbildningskvalité och främja kontakten mellan elever och
lärare.

till
att säkerställa och förbättra kvaliteten på programmets utbildning, samt bistå
Sektionens medlemmar med för utbildningen kompletterande kunskap enligt
önskemål och behov.

Motion angående ändring av Stadgar för
Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppens åligganden har tidigare varit dominerade av specifika åligganden som
ligger på Informationsutskottet. För att alla utskott ska kunna känna sig representerade i benet
definierar vi benens åligganden mer övergripande medan de specifika åliggandena hamnar på
Informationsutskottet.

att

i Stadgarna §11:6:2 Kommunikation – Åligganden
ändra från
Att tillgodose Sektionens medlemmar med en Sektionstidning samt en fungerande
hemsida.
till
ansvara för att uppehålla Sektionens goda varumärke och marknadsföring i linje
med Sektionens värderingar, förse medlemmarna med sektionsanpassade
profilprodukter samt dokumentera sektionens engagemang och göra det tillgängligt
för Sektionens medlemmar.

Vi yrkar därför på
att stadfästa Sektionen för industriell ekonomi, LTHs nya stadgar

______________

_______________

Erik Herbertsson

Rebecca Palmgren

Administrativt ansvarig

Sektionsordförande

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Erforderliga korrigeringar sedan organisationsförändringen

HT17

Proposition angående
korrigeringar i stadgar
Bakgrund
Sektionen gick inför kalenderåret 2017 igenom en omfattande strukturell förändring. Under det gångna året har
sektionen anpassat sig till den nya strukturen och det har med tiden på sina ställen uppstått diskrepans mellan
Stadgar, Reglemente och verklighet.
Därför har styrelsen HT17 i ett internt projekt sett över vårt Reglemente och Stadgar i sin helhet med fokus på att
dessa ska:
●
●
●

vara konsekventa
spegla verkligheten
vara professionellt skrivna

I Stadgarna är Valberedningens sammansättning otydligt beskriven. Detta vill vi ändra till ett mer bestämd
gruppkonstellation. Valberedningens mandattider behöver inte heller specificeras då samtliga funktionärers
mandatperioder redan är definierade i Stadgarna. Eventansvarig ska inte behöva anordna sitt bens aktiviteter själv
och vi vill att även nollningen innefattas i Events beskrivning.

Lösning
Därför yrkar vi
att

i STADGAR §4:1 Valberedningen - Sammansättning
ändra från
Sektionens Valberedning utgörs av minst tre och bör ej bestå av fler än fem personer.
Ledamöterna i Valberedningen skall representera minst två olika årskurser.
till
Sektionens Valberedning utgörs av minst tre och ej fler än fem personer. Ledamöterna i
Valberedningen skall representera minst två olika årskurser.

att

i STADGAR §11:8:2 Event - Åligganden
ändra från
Det åligger Eventansvarig att tillgodose Sektionsmedlemmarna med fest- och nöjesaktiviteter
samt övriga arrangemang.
till
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Det åligger Event att tillgodose Sektionsmedlemmarna med fest- och nöjesaktiviteter,
nollning samt övriga arrangemang.
att

i STADGAR §4:4 Valberedningen - Mandatperiod
stryka
Mandatperiod för de valberedningsledamöter som väljs på höstterminsmötet löper
kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari till 31 december. Mandatperiod för de
valberedningsledamöter som väljs på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till
30 juni.

Lund, 14 november 2017
STYRELSEN HT17
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Framvaskad proposition
angående
sektionsfärg
Bakgrund
Sektionens sektionsfärg är i stadgarna endast definierad som “vinröd”, vilket Styrelsen finner vagt definierat. De
senaste två åren har en nyans med hexvärde #70002d använts som officiell färg, då detta är färgen som har använts
för den vinröda texten och grafiken i stadgarna.

Lösning
Att lägga till färgens hexkod samt RGB-betäckning i stadgarna
Därför yrkar vi för
att

i STADGAR §1:5 Färg
lägga till
Färgen definieras av hexkod #70002d, CMYK-kod (0, 1, 0.5982, 0.5608) samt RGB (112, 0,
45)

Lund, 14 november 2017
STYRELSEN HT17

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: Ändring av stadgar för Utbildningsgruppen

HT17

Motion angående

Ändring av stadgar för Utbildningsgruppen
Bakgrund
I dagsläget består Utbildningsgruppens åligganden i stadgarna i huvudsak av Studierådets åligganden. Dessutom är
åliggandena väldigt specifika och passar bättre i reglementet.

Lösning
Vi vill flytta de åligganden som inte finns i reglementet till reglementet och ersätta beskrivningen under
Utbildningsgruppen i stadgarna till en mer övergripande beskrivning som innefattar hela gruppens verksamhet.
Därför yrkar vi
i STADGAR §11:5:2 Åligganden
ändra

att

a) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och utbildning samt vad
därmed äger sammanhang.
b) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till institutionsstyrelsesammanträden.
c) till TLTH nominera studentrepresentanter i med utbildningen sammanhängande organ där
teknologerna bereds säte och stämma.
d) föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH.
e) verka för god utbildningskvalité och främja kontakten mellan elever och lärare.
till
att säkerställa och förbättra kvaliteten på programmets utbildning, samt bistå Sektionens
medlemmar med för utbildningen kompletterande kunskap enligt önskemål och behov.
att

i REGLEMENTE §3:1:2 Studierådet
lägga till
att föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH

Lund, 2017-11-03
Emma Ericsson
Utbildningsansvarig

William Söderberg
Ordförande Studierådet
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: ändring av stadgar rörande kommunikationskruppen
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Framvaskad motion angående
Ändring av stadgar rörande
kommunikationsgruppen
Bakgrund
Stadgarna har inte uppdaterats på ett tag, och vi i kommunikationsgruppa känner att stadgarna inte korrekt
återspeglar vår verksamhet.

Lösning
Vi ändrar!

Därför yrkar vi
att

i Stadgar ändra §11:6:2 från “Att tillgodose Sektionens medlemmar med en Sektionstidning
samt en fungerande hemsida.“
till
ansvara för att uppehålla Sektionens goda varumärke och marknadsföring i linje med
Sektionens värderingar, förse medlemmarna med sektionsanpassade profilprodukter
samt dokumentera sektionens engagemang och göra det tillgängligt för Sektionens
medlemmar.

Lund, 2017-11-01
Claudio Gandra
Kommunikationsansvarig

Johanna Wendesten
Ordförande Informationsutskottet
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KAPITEL 1
SEKTIONEN
§1:1

Namn

Maskinteknik inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola,
Maskinsektionen inom TLTH. Vidare i dessa stadgar kallad
Sektionen.

§ 1:2

Ändamål

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för
sammanhållning och god anda, att främja medlemmarnas studier och
utbildning samt att tillvarataga deras gemensamma intressen samt
vad som därmed äger sammanhang.

§1:3
Emblem
M-sektionens officiella emblem är ett stiliserat M
och ett
ordensband med utseende enligt figurerna nedan. Ordensbandet har färgerna rött, vitt
och mörkblått. Färgerna finns utförligt beskrivna i Policydokument angående grafisk profil. Användande av
sektionens emblem regleras i reglementet.
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§1:4
Färg
M-sektionens officiella färg är röd,
Pantone 485 C. Färgen finns utförligt beskriven i Policydokument
angående grafisk profil.

§1:5

§1:6

Maskot
M-sektionens officiella maskot är Joe Cool,
personnummer 580229-3550.

Befogenhet

A)
B)

Sektionen äger rätt att fatta beslut:

i frågor som rör den egna verksamheten.
i frågor som endast rör de egna medlemmarna.

I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan med
dessa sektioner sökas innan beslut fattas.

§1:7

Senast reviderad 2017-12-125

Överklagande
Beslut taget av någon av sektionens myndigheter
kan hos TLTH:s fullmäktige överklagas av minst 10% av sektionens
medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs.

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

KAPITEL 2
MEDLEMMARNA
§2:1

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem är den som på Lunds Tekniska
Högskola studerar vid civilingenjörsutbildning i Maskinteknik eller
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik med Teknisk Design eller
som studerar på kurs/er i Maskinteknik eller Maskinteknik med
Teknisk Design. Ordinarie medlem ska också ha fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2.

§2:2

Hedersmedlem
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom
kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan äger man rätt att deltaga i
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.

§2:3

Stödmedlem
Stödmedlem är varje medlem som har fullgjort
sina skyldigheter gentemot policydokument angående
Stödmedlemskap.

§2:4

Förutvarande medlem
Förutvarande medlem är den som
avslutat eller avbrutit sina studier vid civilingenjörsutbildning i
Maskinteknik eller civilingenjörsutbildning i Maskinteknik med
Teknisk Design. Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
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KAPITEL 3
ORGANISATION
§3:1

Högsta beslutande myndigheter
Sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§3:2

Organisation
Sektionens verksamhet utövas av de verkställande
myndigheterna. Därutöver består sektionen av de kontrollerande
myndigheterna och valberedningen samt dess fristående organ.

§3:3

Verkställande myndigheter
Sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen,
utskotten och funktionärerna.

§3:4

Kontrollerande myndigheter
Sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och
revisorer

§3:5

Fristående organ
Sektionens fristående organ består av medlemsföreningarna
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KAPITEL 4
SEKTIONSMÖTE
§4:1

§4:2

Befogenhet
organ.

Rösträtt

Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande

Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar.

§4:3

Beslutsförhet
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade överstiger tjugo (20).

§4:4

Talmannen

§4:5

Ordinarie sektionsmöten

Sektionsmötets förhandlingar leds av Talmannen.

Under året skall det hållas tre ordinarie sektionsmöten, två på
höstterminen och ett på våreterminen. Mötena på höstterminen
måste vara åtskilda med minst en kalendermånad och från det sista
höstterminsmötet måste det går minst 3 kalendermånader innan
vårterminsmötet.
Ordinarie sektionsmöte får ej äga rum under tentamensperiod
eller ferietid.

§4:5:1

Vårterminsmötet
upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
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Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tas

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fastställande av föregående års balansräkning.
Frågan om ansvarsfrihet
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I)
J)
K)

L)
M)
N)
O)

§4:5:2

Höstterminsmöte 1 Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

§4:5:3
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Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Resultatrapport för första halvåret.
Presentation av aktiva medlemsföreningar.
Revidering av reglementen.
Val av två revisorer med suppleanter.
Val av Inspektor (endast udda år).
Val av Teknologstyrelse.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
§4:7.

Höstterminsmöte 2 Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

§4:6

Förslag till resultatdisposition.
Revision av innevarande budget.
Till TLTH nominera studentrepresentanter i
Husstyrelser, Lärarförslagsnämnder och
Utbildningsnämnder vid LTH.
Val av valberedning.
Val av en representant i TLTH:s valnämnd.
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
§4:7.

Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Revidering av reglementen.
Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller
§4:7.

Extra sektionsmöte Extra sektionsmöte skall hållas då
sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då sektionens revisorer,
sektionens inspektor eller minst 25 medlemmar därom skriftligen
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anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas behandlas.
Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter det att
anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte får dock ej äga
rum under tentamensperiod eller ferietid.

§4:7

Utlysande Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH
och sektionens inspektor samt anslås senast 15 läsdagar, för extra
sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till två
sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och sektionens inspektor
samt anslås på sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

§4:8

Upptagande av motion
Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan
motion skall skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10
läsdagar före sektionsmötet. Speciellt för motion som berör
hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska ha
undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om
hedersmedlemskap vid sektionsmöte tages varken motion eller
beslut till protokollet.
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KAPITEL 5
REVISORERNA
§5:1

Revisorerna
Revisorerna skall vara myndiga svenska
medborgare och ha uppfyllt §2:1 samt ha den insikt i de ekonomiska
förhållanden som uppdraget kräver. De får ej inom sektionen ha
förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:2

ÅliggandenRevisorerna skall, i den omfattning som följer av god
revisionssed, granska föreningens årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

§5:3

Rättigheter
A)
B)
C)

§5:4

Revisorerna äger rätt att:
ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar närhelst de så begär.
begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet
och förvaltning.
med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans
sammanträden.

Revisionsberättelse Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan
vårterminsmötet till styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på
balansräkningen ha tecknat påskrift med yttrande huruvida den
överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A)
B)
C)

§5:5
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fastställande av balansräkningen.
ansvarsfrihet för styrelsen.
styrelsens förslag till resultatdisposition.

Extra revision
I händelse av att någon funktionär avgår under
verksamhetsåret skall berörd verksamhetsekonomi revideras.
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KAPITEL 6
VALBEREDNINGEN
§6:1

Sammansättning Sektionens valberedning består av 5
sektionsmedlemmar, där ordförande och 4 ledamöter väljs på
vårterminsmötet. Vid avhopp från valberedningen fyllnadsväljs en
ny ledamot/ordförande på ett extrainsatt sektionsmöte, där
kandidaterna får presentera sig på mötet utan att valberedas. Det
extrainsatta sektionsmötet ska hållas så snart som möjligt efter
avhoppet, dock senast fyra läsveckor senare. Valberedningen får
fortsätta ha intervjuer under den period man saknar en ledamot.

§6:2

ÅliggandenDet åligger Valberedningen att:
A. Valberedningens ordförande är sammankallande.
B. Senast 5 läsdagar före sektionens höstterminsmöten framlägga
förslag till val i enlighet med §4:5:2 och §4:5:3.
C. Senast 5 läsdagar före sektionens vårterminsmöte framlägga
förslag till val i enlighet med §4:5:1.
D. Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på
sektionens anslagstavla.
E. Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla
Valberedningens ledamöter.
F. Arbeta i enlighet med reglementet
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KAPITEL 7
VAL
§7:1

Valbarhet Valbar i val till förtroendevalda poster, exklusive
inspektorn, är varje ordinarie medlem av sektionen. Valbar i val till
annan funktionärspost är varje medlem enligt §2.

§7:2

Val
Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver
valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar
innan mötets öppnande till valberedningen framlägga
kandidatnominering. Nomineringen är offentlig och skall anslås på
sektionens anslagstavla.

Sektionsmötet kan med kvalificerad, 2/3, majoritet besluta om fri
kandidatnominering.

Procedurregler samt antal funktionärer på varje post skall
bestämmas innan övriga valärenden påbörjas. Valberedningen
ansvarar för att ta fram förslag på antalet poster.

§7:3
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Fyllnadsval
Inspektor, teknologstyrelsemedlemmar,
Valberedningen och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte.
Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen.
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KAPITEL 8
PROCEDURREGLER
§8:1
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Procedurregler
För procedurregler vid sammanträden används
kårens stadgar i tillämpliga delar.
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KAPITEL 9
PROTOKOLL
§9:1

Sektionsmötet
Över besluten vid sektionsmötet föres
beslutsprotokoll. Protokoll signeras av mötessekreteraren.
Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

§9:2

Övriga
Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans
sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren.
Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet
vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträdet.

§9:3

Offentliggörande Protokoll enligt §9:1 och §9:2 skall, sedan de
justerats, anslås på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar.
Originalet till föredragningslista och protokoll, enligt §9:1 och §9:2,
skall arkiveras med bilagor i sektionsarkivet. Protokoll från
sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter mötet.
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KAPITEL 10
INSPEKTOR
§10:1

Inspektor Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt
sektionens verksamhet.

§10:2

Val
Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH.
Inspektor väljes för två år enligt §4:5:2.I. Mandatperioden löper
kalenderårsvis.

§10:3

ÅliggandenDet åligger inspektor att:
A)
B)
C)

§10:4

Rättigheter
A)
B)
C)
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hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet
till lämplig instans.

Inspektor har rätt att:
erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och
styrelsemöten.disponera
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid
sektionsorganens sammanträden.
erhålla gratis inspektorsdryck vid sektionens pubar och
fester.
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KAPITEL 11
SEKTIONSSTYRELSEN
§11:1

Befogenhet
Sektionsstyrelsen är sektionens högsta
verkställande organ och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§11:2

Sammansättning Styrelsen utgörs av Ordförande, Vice
Ordförande, Skattmästare, Cafémästare, Studierådsordförande,
Sexmästare, NGM-ordförande, Aktivitetsutskottets ordförande,
Verkmästare och Informationsutskottets ordförande.

§11:3

Firmatecknare
Firmatecknare för Maskinsektionen skall vara
sektionsstyrelsens ordförande och Skattmästare var för sig.

§11:4

Konton
Personer som får disponera sektionens samtliga konton
skall vara sektionsstyrelsens ordförande och Skattmästare.
Dessutom skall sektionens vice skattmästare få disponera kontot för
sitt respektive ansvarsområde. Alla konton ska kunna disponeras var
för sig.

§11:5

Sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens
ordförande, dock minst tre gånger per termin, samt i övrigt då
sektionens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver.

§11:6

Adjungering
Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera
personer till styrelsens sammanträden. Ständigt adjungerade till
styrelsens sammanträden är revisorerna, utskottsordförande i
Seniors, Øverphøs samt utskottsordförande i TD-gruppen.

§11:7

Beslut
Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
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§11:8

Kallelse Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till
föredragningslista skall, senast två läsdagar före sammanträde,
tillställas styrelsens ledamöter och Inspektorn samt anslås på
sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

§11:9

ÅliggandenDet åligger sektionsstyrelsen att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

J)
K)

L)
M)
N)
O)

§11:10

inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela
verksamhet.
förbereda sektionsmöten.
verkställa och övervaka genomförande av
sektionsmötes beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för
sektionen efterlevs.
ansvara för sektionens medel.
till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa
och övriga tillgångar.
bereda inkomna förslag, handha sektionens.
korrespondens samt i övrigt sköta löpande ärenden.
till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets
slut överlämna verksamhetsberättelse, protokoll,
bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar
ta del av.
genomföra fyllnadsval i enlighet med §7:3.
välja representanter till med sektionen.
sammanhängande organ där M-teknologer bereds säte
och stämma.
på alla sätt verka för sektionens bästa.
dela ut representationsbidrag i enlighet med gällande
reglemente.
rapportera om misshälligheter i sektionens.
verksamhet till Maskinsektionens Inspektor.
årligen kontrollera och godkänna Maskinsektionens
medlemsföreningar

Solidaritet Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
fattat i sektionsstyrelsen är solidariskt ansvarig för detta.
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt
ansvarig, om han inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde.
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§11:11

Entledigande
sektionsmöte.

§11:12

Protokoll Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens
sammanträden av mötessekreteraren.
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Styrelseledamot kan endast entledigas av
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KAPITEL 12
UTSKOTT
§12:1

Definition Sektionens utskott är:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

§12:2

Cafémästeriet
Studierådet för Maskinteknik, (SRM)
Sexmästeriet
Näringslivsgruppen, (NGM)
Aktivitetsutskottet, (AktU)
Verkmästeriet
Informationsutskottet, (InfU)
Seniors
Skattmästeriet
TD-gruppen

ÅliggandenDet åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar
och reglemente. Sektionens utskott ansvarar inför styrelsen för sin
verksamhet

.
Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A)
B)

leda och fördela arbetet inom utskottet.
ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering,
redovisning samt uppföljning av utskottets
verksamhet.

Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och
yttranderätt. Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

§12:3
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Ledamöter Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i
enlighet med reglementet. Sektionsstyrelsen kan utse ytterligare
ledamöter i utskotten.

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Ledamot i utskott är skyldig att informera utskottsordförande om
sådant som rör utskottet

§12:4

Cafémästeriet

§12:4:1

Sammansättning Cafémästeriet består av Cafémästaren, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Cafémästeriets reglemente.

§12:4:2

ÅliggandenDet åligger Cafémästeriet att:
A)

bereda sektionens medlemmar avkoppling och viss
möjlighet till förtäring i cafélokalen.

§12:5

Studierådet för Maskinteknik

§12:5:1

Sammansättning Studierådet består av SRM-ordförande, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med studierådets reglemente.

§12:5:2

ÅliggandenDet åligger Studierådet att:
A)

B)

C)

D)

att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som
berör studier och utbildning samt vad därmed äger
sammanhang.
att bereda ärenden till
utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
att till TLTH nominera student representanter i med
utbildningen sammanhängande organ där teknologerna
bereds säte och stämma.
att föreslå mottagare av TLTH:s pris till bästa lärare vid
LTH.

Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s
utbildningsutskott.
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§12:6

Sexmästeriet

§12:6:1

Sammansättning Sexmästeriet består av Sexmästaren, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Sexmästeriets reglemente.

§12:6:2

ÅliggandenDet åligger Sexmästeriet att:
A)

tillgodose sektionsmedlemmarna med
festarrangemang.

§12:7

Näringslivsgruppen

§12:7:1

Sammansättning Näringslivsgruppen består av NGM-ordföranden,
som är utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med näringslivsgruppens reglemente.

§12:7:2

ÅliggandenDet åligger Näringslivsgruppen att:
A)
B)

upprätta och upprätthålla förbindelser mellan
näringsliv och sektion.
näringslivsgruppen skall även tillse att allmänhet och
industri är välinformerade om sektionens verksamhet.

§12:8

Aktivitetsutskottet

§12:8:1

Sammansättning Aktivitetsutskottet består av AktU-Ordföranden,
som är utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Aktivitetsutskottets reglemente.

§12:8:2

ÅliggandenDet åligger Aktivitetsutskottet att:
A)
B)

§12:9
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tillgodose sektionens medlemmar med nöjes- och
fritidsarrangemang.
kontinuerligt informera utskottsordföranden om
aktiviteter inom utskottsramarna.

Verkmästeriet
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§12:9:1

Sammansättning Verkmästeriet består av Verkmästaren, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Verkmästeriets reglemente.

§12:9:2

ÅliggandenDet åligger Verkmästeriet att:
A)
B)

sköta verkstaden på sådant sätt att den kan nyttjas av
alla sektionens medlemmar.
ansvara för underhåll av sektionens inventarier.

§12:10

Informationsutskottet

§12:10:1

Sammansättning Informationsutskottet består av
InfU-Ordföranden, som är utskottets ordförande, samt erforderligt
antal övriga funktionärer i enlighet med Informationsutskottets
reglemente.

§12:10:2

ÅliggandenDet åligger Informationsutskottet att:
A)

tillgodose sektionens medlemmar med information via
sektionens olika informationskanaler.

§12:11

Seniors

§12:11:1

Sammansättning Seniors består av Seniors-ordföranden, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Seniors reglemente.

§12:11:2

ÅliggandenDet åligger Seniors att:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Senast reviderad 2017-12-1223

ansvara för bärandet av sektionens standar
ansvara för att högtidliga tillfällen sköts i god ordning
utdela medaljer på lämpligt sätt
leda sektionens terminsmöten
administrera sektionens arkiv
hålla kontakten med sektionens alumner
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§12:12
§12:12:1

Skattmästeriet
Sammansättning Skattmästeriet består av Skattmästaren, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Skattmästeriets reglemente.

§12:12:2 Åliggande
A)

B)

C)
D)
E)

§12:13

Det åligger Skattmästeriet att:

i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförandesammanställa förslag till budget för
nästkommande år
i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförande sammanställa förslag till
budgetrevidering till vårterminsmötet.
svara för kontinuerlig uppföljning av sektionens
ekonomi.
ansvara för teknologstyrelsens handkassa.
ansvara för sektionens bokföring och redovisning

TD Gruppen

§12:13:1

Sammansättning TD-Gruppen består av TD-Ordförande, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med TD-Gruppens reglemente.

§12:13:2

Åliggande Det åligger TD Gruppen att:
A)
B)
C)
D)

Senast reviderad 2017-12-1224

tillgodose TD-studenters behov av nöjes- och
fritidsarrangemang.
tillgodose TD-studenter möjlighet att få inblick i en
tänkbar framtida yrkesroll.
arbeta för alumnikontakter i samarbete med
Maskinsektionens Alumniansvariga.
Sträva efter att representera och synliggöra studenter
som läser programmet Maskinteknik med Teknisk
Design.

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

KAPITEL 13
MEDLEMSFÖRENINGAR
§13:1

Definition En förening drivs på ideell basis och utgår ifrån ett i
gruppen gemensamt intresse. Denna drivs av medlemmar, för
medlemmar och den kontinuerliga verksamheten sker i huvudsak
inom den egna gruppen.

§13:2

ÅliggandenDet åligger sektionens föreningar att:

A)

B)
C)

§13:3

Senast reviderad 2017-12-1225

Följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens
föreningar ansvarar inför sektionsstyrelsen för sin
verksamhet.
Tillgodose de egna medlemmarnas intressen enligt
definition av gruppens syfte
Verka för en öppen och levande föreningskultur på
Maskinsektionen

Allmänt En förenings skapande, medlemskap och rättigheter
tillämpas i enlighet med gällande reglemente.

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

KAPITEL 14
SEKTIONSORDFÖRANDEN
§14:1

Uppgift
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva
ledningen av sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang
representera sektionen.

§14:2

Befogenhet
I ärenden som ej tål uppskov utövar
sektionsordföranden styrelsens befogenheter. Sådana beslut ska
protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande
sammanträde.

§14:3

Rättighet Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i
sektionens verkställande organ.

§14:4

Förfall
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe
sektionsstyrelsens vice ordföranden.

§14:5

Ansvar
Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin
verksamhet.

Senast reviderad 2017-12-1226
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KAPITEL 15
FUNKTIONÄRER
§15:1

Definition Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag
inom sektionen.

§15:2

Medlemskap
Funktionär, undantagandes inspektor, är skyldig
att under sin mandattid vara medlem av sektionen i enlighet med
§2.1.

§15:3

ÅliggandenDet åligger sektionens funktionärer att:
A)
B)

följa sektionens stadgar och reglementen.
på alla sätt verka för sektionens bästa.

§15:4

Överlämning
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov
utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.

§15:5

Entledigande
Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse
eller sektionsmöte.

Senast reviderad 2017-12-1227
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KAPITEL 16
TIDSBESTÄMNING
§16:1

Verksamhets- och räkenskapsår
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.

§16:2

Senast reviderad 2017-12-1228

Mandattider
Funktionärers mandattid är kalenderår om inget
annat anges i reglementet, dock är valberedningens mandatperiod
1/7 – 30/6. För representanter i högskolans organ gäller de
mandattider som stadgas för respektive organ.

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

KAPITEL 17
STADGARNA
§17:1

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess
sektionsmöte beslutat i saken.

§17:2

Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15
läsdagar före sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5
läsdagar före sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande
beslut vid två på varandra följande sektionsmöten.
Möten där beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga
rum inom ett två månaders intervall.

§17:3

Giltighet

Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§17:4

Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens Inspektor.

Senast reviderad 2017-12-1229
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KAPITEL 18
REGLEMENTEN
§18:1

Innehåll Reglementen är tillägg till stadgarna. I reglementen
preciseras det minsta antal funktionärer som skall finnas samt
specificeras de uppgifter som utskotten skall ha.

§18:2

Ändring Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3)
majoritet. Ändringsförslag skall ha inkommit till sektionsstyrelsen
senast 10 läsdagar före sektionsmöte.

§18:3

Delgivning Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och
sektionens Inspektor.

Senast reviderad 2017-12-1230
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KAPITEL 19
UPPLÖSNING
§19:1

Senast reviderad 2017-12-1231

Upplösning

Sektionen får ej upplösas.

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Motion angående procedurregler vid val

Lund, 02-11-2017
John Alvén

MOTION ANGÅENDE PROCEDURREGLER VID VAL
BAKGRUND
För att ha en flexibilitet i sektionen och för att kunna ge olika områden olika mycket fokus från år till år står
det genomgående i styrdokumenten på de flesta aktivaposter att ett “erforderligt antal” ledamöter kan
tillsättas istället för ett fixt antal. Exempelvis kan antalet Phøs varieras från år till år efter behov. Överlag
tycker undertecknande att detta är bra så att sektionen själv har möjlighet att avgöra vad som är lämpligt
just för det innevarande året. Däremot har diskussionen kring antal, speciellt när det gäller Phøs, ofta dragit
ut på tiden och stundtals förts på olämpliga tillfällen eller på ett olämpligt sätt. Vi i Seniors tycker att det
borde tydliggöras hur och när denna diskussion förs varför denna motion avser att förtydliga detta.
Seniors tycker egentligen inte att detta problem borde uppstå då vi har en valberedning som förbereder
valen. Utöver att nominera kandidater föreslår valberedningen, direkt eller indirekt, också antal
funktionärer vilket vi tycker är fullt rimligt. Undertecknande ämnar därför också på att styrka
Valberednings, redan befintliga, mandat i denna fråga för att förhoppningsvis undvika diskussioner under
mötet.

FÖRSLAG
För att bibehålla flexibiliteten samtidigt som struktur upprättas föreslår Seniors att diskussion kring antal
ledamöter i fråga bestäms -innan- valen inleds. På detta sätt blir själva valet mer objektivt och utdragna
diskussioner om hur valet skall gå till inkräktar inte på diskussion om kandidaterna.
För att ha en bra utgångspunkt om antal kandidater önskar undertecknande att tydliggöra valberednings
mandat. Man skall observera att detta antal, likt valberedningens nomineringar, endast är ett förslag om än
ett kvalificerat sådant.
Undertecknande yrkar därför på:
att

i stadgarna ändra följande i §7:2 Val
från
Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver valberedningens
förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets öppnande till
valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är offentlig
och skall anslås på sektionens anslagstavla.
Sektionsmötet kan med kvalificerad, 2/3, majoritet besluta om fri
kandidatnominering.
till
Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver valberedningens
förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets öppnande till
valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är offentlig
och skall anslås på sektionens anslagstavla.

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Motion angående procedurregler vid val

Lund, 02-11-2017
John Alvén

Sektionsmötet kan med kvalificerad, 2/3, majoritet besluta om fri
kandidatnominering.
Inför valen skall procedurregler samt antal funktionärer på varje post
bestämmas. Valberedningens förslag anses vara beslutsgrund för antal
funktionärer.

Lund, 02-11-2017

Seniors
genom

John Alvén
Seniorsledamot ‘17

HANDLING TILL SEKTIONSMÖTE
Motionssvar – Motion angående procedurregler vid val

Lund, 13 november, 2017
Sebastian Green

Motionssvar – Motion angående procedurregler
vid val
Styrelsen instämmer med motiveringen och syftet bakom motionen. Att bestämma antalet personer innan
valet börjar säkerställer att beslutet tas med avseende på arbetsbörda utan personliga influenser. Då
valberedningen har god insyn i vad posterna innebär är deras ställningstagande en bra utgångspunkt för
diskussionen.
Vi tycker dock att formuleringen bör ändras så att det tydligt framgår vad syftet med tillägget är.
Styrelsen yrkar därför på:

att

bifalla motionen med följande ändring:
Från:
Inför valen skall procedurregler samt antal funktionärer på varje post bestämmas. Valberedningens
förslag anses vara beslutsgrund för antal funktionärer.
Till:
Procedurregler samt antal funktionärer på varje post skall bestämmas innan övriga valärenden
påbörjas. Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag på antalet poster.

Lund, 13 november, 2017

Styrelsen genom
Sebastian Green

InfU-Ordförande
___________________________

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Vårterminsmöte 2018

Lunds Tekniska Högskola
3 maj 2018

Protokoll Vårterminsmöte 2017
Tid:
Plats:

Torsdagen den 3 maj 2018 kl 17:00
M:A, Maskinhuset LTH

§

Ärende

Åtgärd

Bilaga

(Samtliga bilagor finns i handlingarna)

§0

Genomgång av mötesteknik och mötesformalia
Information
Seniorsordförande Wilhelm Andrén går igenom mötesformalia

§1

TFMÖ

§2

Val av mötessekreterare

Talman Bror Styren förklarade mötet öppnat kl 17.28

Ordningsfråga

Ordningsfråga

Talman Bror Styren yrkar på

§3

att

välja Ebba Bratt till mötessekreterare

att

Mötet beslutade
bifalla yrkandet

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ordningsfråga

Mötet beslutade
att

§4

till rösträknare, tillika justerare, välja
Simon Ölund
Wilhelm Andrén

Fråga om mötes behöriga utlysande
att

Talman Bror Styren yrkar på
mötet är behörigt utlyst
Mötet beslutade

Ordningsfråga

1
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att

§5

bifalla yrkandet

Fastställande av föredragningslista
att

§6

Lunds Tekniska Högskola
3 maj 2018

Ordningsfråga

Mötet beslutade
godkänna föredragningslistan i sin helhet

Adjungeringar
Ordningsfråga
Talman Bror Styren yrkar på
att
samtliga närvarande som ej är medlemmar av
Maskinsektionen inom TLTH uppskrivna på lista enligt
appendix ska adjungeras med yttrande- och yrkanderätt
Mötet beslutade
att
bifalla yrkandet

§7

Datum för justering av protokoll

Ordningsfråga

Mötessekreteraren yrkar på
att
protokollet ska vara justeringsmännen till handa senast
den 15 maj 2018
att
protokollet ska vara färdig justerat senast den 20 maj
2018
att
protokollet ska offentliggöras senast den 24 maj 2018

att

§8

Mötet beslutade
bifalla samtliga yrkanden

Meddelande
Information
Ordförande Hampus Rosvall informerar om att vi behöver 20 stycken närvarande medlemmar
för att kunna fatta beslut och uppmuntrar de som har möjlighet att stanna under hela mötet.
§8.1

Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

§9

Verksamhetsberättelse
Information
2
Ordförande emeritus Carolina Rosenqvist presenterar verksamhetsberättelsen för
verksamhetsåret 2017 för mötet och svarar på frågor.

§10

Revisionsberättelse för 2017
Information
Revisor Martin Månsson presenterar revisionsberättelsen för 2017.
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Fastställande av 2017 års balansräkning

Beslut

4

Skattmästare emeritus Thomas Reims presenterar 2017 års resultat och balansräkning
och svarar på frågor.
Mötet beslutade
att
fastställa balansräkningen för verksamhetsåret 2017

§12

Frågan om ansvarsfrihet
Mötet beslutade
att
ge styrelsen för år 2017 ansvarsfrihet

Beslut

§13

Förslag till resultatdisposition
Beslut
5
Skattmästare emeritus Thomas Reims presenterar förslag till resultatdisposition och
svarar på frågor.
§13.1 Svar till resultatdisposition
Skattmästare Elaine Nilsson presenterar Styrelsens svar till förslaget samt
ändringsyrkande och svarar på frågor.
Thomas Reims jämkar sig med Styrelsens yrkande.
Mötet beslutade
att
bifalla motionen tillsammans med ändringyrkandet

§14

Revidering av 2018 års budget

Beslut

6

Skattmästare Elaine Nilsson förklarar hur en budget fungerar för mötet.
Skattmästare Elaine Nilsson presenterar Styrelsens förslag till revidering av 2018 års
budget och svarar på frågor.
Diskussion fördes kring förslaget.
Styrelsen yrkar på
att
ändra revideringen enligt bilaga 6
Mötet beslutade
att
bifalla ändringsyrkandet
§15

Fastställande av verksamhetsplan

Information

7
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Styrelsen har tagit fram en verksamhetsplan för kalenderåret 2018. SRM-Ordförande
Carl Eriksson presenterar verksamhetsplanen för mötet och svarar på frågor.
Mötet beslutade
att
lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
§16 Propositioner
Beslut
8
Propositioner är förslag på ändringar i sektionens Stadgar, Reglemente eller Policydokument samt större
äskningar från sektionens fonder från sittande styrelse
§16.1 Proposition angående införande av policydokument gällande engelsk
namnsättning av poster
Beslut
SRM-Ordförande Carl Eriksson presenterar proposition angående engelsk namnsättning
av poster samt svarar på frågor.
Olov Gunther-Hanssen yrkar på
att

ändra från ”Inriktningsrepresentant Fordon”

till

”Inriktningsrepresentant Transportteknik”.

Styrelsen jämkar sig med Olovs yrkande.
att

Mötet beslutade
bifalla propositionen tillsammans med ändringsyrkandet

§16.2 Proposition angående införande av policydokument gällande
informationsspridning
Beslut
Infu-Ordförande Jonathan Schulz presenterar proposition angående hur
informationsspridningen på sektionen ska fungera samt svarar på frågor.
Jonathan presenterar även ett ändringsyrkande(se bilaga 9).
Styrelsen jämkar sig med ändringsyrkandet.
att

Mötet beslutade
bifalla propositionen tillsammans med ändringsyrkandet.
Mötet ajournerades till klockan kl 19.30.

§16.3 Proposition angående nya förtroendevalda poster
Beslut
NGM-Ordförande Isabelle Larsson och AktU-Ordförande Kristian Folkesson presenterar
proposition angående nya förtroendevalda poster samt svarar på frågor.
Wilhelm Andrén presenterar ett ändringsyrkande. Se bilaga 9.
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Styrelsen jämkar sig med ändringsyrkandet.
Nils Marnfeldt yrkar på
att
ändra i reglementet från 1 sångarstridsphørman till 2 sångarstridsphørman.
Diskussion fördes. Nils drar tillbaka sitt yrkande.

att

Mötet beslutade
bifalla propositionen tillsammans med Wilhelms ändringsyrkande

§16.4 Proposition angående uthyrning av café
Beslut
Cafémästare Ella von Matern presenterar proposition angående uthyrning av cafét samt
svarar på frågor.
Wilhelm Andrén presenterar ett ändringsyrkande(se bilaga 9).
Styrelsen jämkar sig med ändringsyrkandet.
att

Mötet beslutade
bifalla propositionen tillsammans med ändringsyrkandet.

§16.5 Proposition angående äskning för inköp av drönare
Beslut
Infu-Ordförande Jonathan Schulz presenterar proposition angående äskning ur
investeringsfonden för inköp av ny drönare samt svarar på frågor.
att

Mötet beslutade
bifalla propositionen i sin helhet

§17
Motioner
Beslut
9
Motioner är förslag på ändringar i sektionens Stadgar, Reglemente eller Policydokument samt större
äskningar från sektionens fonder från medlemmar av sektionen. Motionssvar är styrelsens svar på motionen
med eventuella förslag på ändringar.
§17.1 Motion angående procedurregler vid val – andra läsningen Beslut
Seniorsordförande Wilhelm Andrén presenterar motionen och svarar på frågor.
att

Mötet beslutade
bifalla motionen i sin helhet med samma yrkanden som vid den förra läsningen

§17.2 Motion angående hantering av budget vid sektionsmöte
Beslut
Seniorsledamot Sebastian Green presenterar motionen och svarar på frågor.
Styrelsen presenterar sitt motionssvar.
Diskussion fördes.
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Mötet beslutade
bifalla motionen i sin helhet
Mötet ajournerades till kl 21.00

Valärenden

Beslut

10

§18.1 Valberedningen informerar
Information
Representanter från valberedningen informerar om hur förberedelserna till val av funktionärer har gått till
och svarar på frågor.
§18.2

Fastställande av valförförande
Beslut
Sebastian Green presenterar en riktlinje angående hur valen ska gå till, se bilaga 10.
Sebastian Green yrkar för
att
valen genomförs enligt riktlinjen.

Mötet beslutade
att
bifalla yrkandet i sin helhet.

Carolina Rosenqvist yrkar för
att
enbart välja de poster som står på valberedningens nomineringslista som
finnes i nuvarande handlingar.

Thomas Reims yrkar för
att
välja funktionärer enligt föredragningslistan med tilläggen, Vice
Projektledare för MEKKA samt Vice Sångarstridsphørman.
Diskussion fördes.
Mötet beslutade
att
vaska fram Thomas Reims yrkande

Mötet beslutade
att
bifalla det framvaskade yrkandet
Talman Bror Styren yrkar på

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Vårterminsmöte 2018

att

Lunds Tekniska Högskola
3 maj 2018

poster ska väljas enligt ordningen i Valberedningens förslag (se bilaga 10 i
handlingarna) med de två nya posterna sist.

Mötet beslutade
att
bifalla yrkandet i sin helhet
§18.3 Val av funktionärer

(Beslut)

§18.3.1 Val av Världsmästare
Posten som Världsmästare är vakant. SRM-Ordförande Carl Eriksson presenterar vad
posten som Världsmästare innebär.
Mötet beslutade
att
vakantsätta posten Världsmästare
§18.3.2 Val av Projektledare för MEKKA
Valberedningens förslag Linus Wannebro presenterar sig och svarar på frågor.
Valberedningen presenterar sin motivering.
Mötet beslutade
att

välja Linus Wannebro till Projektledare för MEKKA

§18.3.3 Val av Skyddsombud
Valberedningens förslag David Fransson presenterar sig och svarar på frågor.
Valberedningen presenterar sin motivering.
Mötet beslutade
att

välja David Fransson till Skyddsombud

§18.3.4 Val av Likabehandlingsombud
Posterna som Likabehandlingsombud är vakanta. Valberedningen presenterar vad
posten som Likabehandlingsombud innebär.
Mötet beslutade
att
vakantsätta posterna som Likabehandlingsombud
§18.3.5 Val av Maskinsektionens representant till TLTH:s valnämnd
Valberedningens förslag Sara Axelsson presenterar sig och svarar på frågor.
Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet beslutade
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välja Sara Axelsson till Maskinsektionens representant till TLTH:s
valnämnd

§18.3.6 Val av Alumniansvariga
Posterna som Alumniansvariga är vakanta.
Nils Marnfeldt och Bror Styren bestämmer sig för att spontankandidera till posten.
Kandidaterna presenterar sig och svarar på frågor.
Mötet beslutade
att
välja Nils Marnfeldt och Bror Styren till Alumniansvariga

§18.3.7 Val av Idrottsphørman
Valberedningens förslag Jonathan Palmgren presenterar sig och svarar på frågor.
Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet beslutade
att
välja Jonathan Palmgren till Idrottsphørman

§13.8.8 Val av Sångarstridsphørman
Valberedningens förslag Ville Gustafsson presenterar sig och svarar på frågor.
Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet beslutade
att
välja Ville Gustafsson till Sångarstridsphørman
§18.3.9 Val av Valberedningsordförande
Posten som Valberedningsordförande är vakant.
Valberedningen presenterar vad posten som Valberedningsordförande innebär.
Mötet beslutade
att
vakantsätta posten som Valberedningsordförande
§18.3.10 Val av Valberedningsledamöter
Posterna som Valberedningsledamöter är vakanta.
Valberedningen presenterar vad posten som Valberedningsledamot innebär.
Mötet beslutade
att
vakantsätta posterna som Valberedningsledamöter
§18.3.11 Val av Vice Projektledare för MEKKA
Posten som Vice Projektledare för MEKKA är vakant.
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Viktor Ohlsson spontankandiderar till posten. Viktor presenterar sig och svarar på
frågor.
Mötet beslutade
att
välja Viktor Ohlsson till posten som Vice Projektledare för MEKKA
§18.3.12 Val av Vice Sångarstridsphørman
Posten som Vice Sångarstridsphørman är vakant.
Oliver Dropuljic spontankandiderar till Vice Sångarstridsphørman. Oliver presenterar sig
och svarar på frågor.
Mötet beslutade
att
välja Oliver Dropuljic till Vice Sångarstridsphørman

§19

Beslutsuppföljning
Inga beslut att följa upp.

§20

Övrigt

Information

Diskussion
Isabelle Larsson undrar hur medlemmarna ställer sig till att köpa in en dyrare
mässingsplåt till utomhusbaren i Smörjgropen istället för att köpa en billigare plåt av
vanligt stål.
Styrelsen presenterade en sen handling i form av en äskning på 8000 kr från
Renoveringsfonden(se bilaga 11).
Diskussion fördes kring den sena handlingen.
Mötet beslutade
att
lägga till äskningen som en sen handling till mötet
Diskussion fördes kring äskningen.
Mötet beslutade
att
godkänna äskningen i sin helhet

§21

TFMA
Talman Bror Styren förklarade mötet avslutat kl 22.53

Ordningsfråga
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3 maj 2018

Vid protokollet

Ebba Bratt
Vice Ordförande

__________________________________

Bror Styren
Talman

Justeras

Wilhelm Andrén

Simon Öhlund

SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL
Vårterminsmöte 2018

Lunds Tekniska Högskola
3 maj 2018

Deltagare:

Kommer/Går?

Jag godkänner att
ovanstående uppgifter
befinner sig hos
Maskinsektionen fram
tills dess att protokollet
är skrivet. Jag
godkänner även att
min närvaro
uppmärksammas i
protokollet.

5-3-2018 17:15:47 Adam Lindström

Kommer

Ja

5-3-2018 17:15:48 Paulina Tengqvist

Kommer

Ja

5-3-2018 17:15:57 Ebba Bratt

Kommer

Ja

5-3-2018 17:16:05 Wilhelm Andrén

Kommer

Ja

5-3-2018 17:16:19 Viktor Bard

Kommer

Ja

5-3-2018 17:16:31 Gustav Sjölin

Kommer

Ja

5-3-2018 17:16:33 Marcus Daag

Kommer

Ja

5-3-2018 17:17:03 Victor ohlson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:17:25 Linus Wannebro

Kommer

Ja

5-3-2018 17:17:44 Signe Jonsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:17:58 Alice ahlinder

Kommer

Ja

5-3-2018 17:18:31 Olov Günther-Hanssen Kommer

Ja

5-3-2018 17:18:35 Josefine westberg

Kommer

Ja

5-3-2018 17:18:35 Sebastian Green

Kommer

Ja, Nej

5-3-2018 17:18:50 Oliver Dropuljic

Kommer

Ja

5-3-2018 17:18:52 Ville Gustafsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:18:53 Simon Ölund

Kommer

Ja

5-3-2018 17:18:54 Jakob Elofsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:18:55 Viktor Karlsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:19:22 Anna

Kommer

Ja

5-3-2018 17:19:24 Johanna Hulth Olsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:19:29 Ella von Matern

Kommer

Ja

5-3-2018 17:19:43 Hampus Rosvall

Kommer

Ja

5-3-2018 17:20:32 William Degerstedt

Kommer

Ja

5-3-2018 17:20:40 Jesper Fredriksson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:20:54 Elaine Nilsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:22:02 Carl Eriksson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:29:17 Thomas Reims

Kommer

Ja

5-3-2018 17:29:27 Adina Nyström

Kommer

Ja

Tidstämpel

Namn
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5-3-2018 17:31:27 Karolina Andre

Kommer

Ja

5-3-2018 17:33:03 Michael Lindberg

Kommer

Ja

5-3-2018 17:33:47 Rebecka Karlsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:36:07 Martin Månsson

Kommer

Ja

5-3-2018 17:38:58 Stina Martin

Kommer

Ja

5-3-2018 17:40:30 Carolina Rosenqvist

Kommer

Ja

5-3-2018 17:43:41 Daniel Sköldengen

Kommer

Ja

5-3-2018 17:44:04 Lukas Lundgren

Kommer

Ja

5-3-2018 18:07:43 Martin Månsson

Går

Ja

5-3-2018 18:08:03 Ville Gustafsson

Kommer

Ja

5-3-2018 18:11:11 Lukas Lundgren

Går

Ja

5-3-2018 19:02:46 Jesper Fredriksson

Går

Ja

5-3-2018 19:24:43 Linus Wannebro

Går

Ja

5-3-2018 19:32:01 Hampus Henåker

Kommer

Ja

5-3-2018 19:33:16 Lukas Lundgren

Kommer

Ja

5-3-2018 20:55:44 Josefine westberg

Kommer

Ja

5-3-2018 20:58:51 Sara Axelsson

Kommer

Ja

5-3-2018 21:03:21 William Degerstedt

Går

Ja

5-3-2018 21:03:31 David Fransson

Kommer

Ja

5-3-2018 21:17:49
5-3-2018 21:27:54
5-3-2018 21:28:10
5-3-2018 21:56:06
5-3-2018 21:56:45
5-4-2018 8:02:30

Kommer
Kommer
Kommer
Går
Går
Går

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Linus Wannebro
Kristian Folkesson
Nils Marnfeldt
David Fransson
Sara Axelsson
Michael Lindberg
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Jubileet
Kårhuset Lund, 2018-09-10
Klara Olli, Jubileumsgeneral

Motion angående Jubileet
Bakgrund
Nästa år är det dags för Teknologkåren att fira 35år och i samband med detta firande finns
även planer på att uppmärksamma att Kårhuset fyller 25år. Det finns i nuläget en rad många
olika idéer på hur detta firande skulle gå till, men dock saknas en fullständig kommitté för att
göra det möjligt. En fulltalig kommitté beräknas vara tillsatt i slutet på Lp1.
I med att tillsättandet av Jubileumsgeneral skedde senare än tänkt har nu arbetet för Jubileet
blivit förskjutet. Det ser således svårt ut att föreställa sig att Jubileet skulle bli av under
vårterminen 2019.
För att skapa en rimlig arbetsbörda för kommittén och de bästa förutsättningarna
(exempelvis driva donationsverksamhet och samarbete med Teknologkårens utskott och fria
föreningar, samt LTH) i arbetet med Jubileet bör det senareläggas till höstterminen 2019.
Vilket kommer matcha tiden då Jubileet senast låg för 5 år sedan.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

flytta budgetposten för Jubileet från verksamhetsåret 18/19 till 19/20

att

förlänga mandatperioden för Jubileumsgeneralen till årsskiftet 2019-2020

I Organets tjänst, dag som ovan

KLARA OLLI

Jubileumsgeneral 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar angående Jubileet
Kårhuset Lund, 2018-09-10
Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19

Motionssvar angående Jubileet
Bakgrund
Det är beklagligt att Jubileumsgeneralen tillsattes sent under vårterminen, vilket har skapat
svårigheter för tillsättandet av kommittén och den fortsatta planeringen. Kårstyrelsen håller
med om motionärens andemening att arbetsbördan för kommittén ska vara rimlig, men vi
anser dock inte att hålla jubileet under höstterminen 2019 ger bra förutsättningar för firandet.
Under höstterminen konkurrera många event om medlemmarnas uppmärksamhet och vi
anser det inte ligga i kårens intresse att jubileet skulle konkurrera med nollning, F1Röj och
ARKAD. Vi ser även kritiskt på arbetsbördan för Aktsam och Pedellen som redan är hög
under höstterminen. Istället för att flytta jubileet tror kårstyrelsen att ambitionerna bör
sänkas och att man istället bör koncentrera sig på att anordna jubileumsbalen och ett fåtal
mindre event. Dessa event kan med fördel läggas sent på vårterminen för att skapa ultimata
förutsättningar för kommittén.

Förslag
Kårstyrelsen föreslår fullmäktige
att

avslå Motion angående Jubileet i sin helhet

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Styrelseordförande 18/19
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STYRELSEHANDLING
Motion Kontorsstolar till kontoret
Kårhuset Lund, 2018-09-10
Christian Håkansson, Projektledare ARKAD

Motion – Kontorsstolar till kontoret
Sammanfattning
Stolarna på kontoret är i väldigt dåligt skick. Stolarna har en gång i tiden blivit skänkta till
Teknologkåren då LTH bytte ut sina. Dem är av olika modeller där vissa har hög rygg
medans andra inte, vissa har armstöd medans andra inte har det och samtliga är gamla och
slitna. Samtliga stolar saknar också nackstöd. För att skapa en bättre kontors- och arbetsmiljö
vore det därför fördelaktigt att uppgradera stolarna. Lämpligt förslag är kontorsstolen
Portland från Gerdmans, https://www.gerdmans.se/portland-kontorsstol-3, som har både
justerbar sits och nackstöd samt justerbara armstöd. Även ryggstödet skall gå att ställa in i
höjdled. Detta gör stolen lämplig då alla kan ställa in den efter sitt eget tycke.
Då vi heltidare samt våra anställda sitter ner många timmar per dag så vore det ett lyft för vår
arbetsmiljö om vi kunde få ordentliga kontorsstolar. Engagemang ska vara hållbart, och detta
hade kunnat bidra till att göra det ännu mer fysiskt hållbart. Eftersom de flesta av oss
dessutom byts ut varje år så behöver vi stolar som kan ställas in på så många olika sätt som
möjligt. De föreslagna stolarna kostar 6 243,75 kr/st, och har en garanti på sju år.

Förslag
Vi föreslår därför
att

avsätta upp till 85 000 kr ur Kårhusets underhållsfond för inköp av 13
kontorsstolar.

att

kostnaden skrivs av på fem år.

I de trötta ryggarnas tjänst, dag som ovan
CHRISTIAN HÅKANSSON
Projektledare ARKAD 18
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar angående Nya kontorsstolar
Kårhuset Lund, 2018-09-10
Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19

Motionssvar angående Nya kontorsstolar
Bakgrund
Det är viktigt att vi värnar om våra funktionärer och deras arbetsmiljö, en ergonomisk
kontorsstol är essentiell för en god arbetsmiljö och därför ser Kårstyrelsen att nya
kontorsstolar till kontoret är nödvändiga. Detta är en investering inte bara i våra heltidare
utan också de funktionärer som lånar deras skrivbord när de inte är där.

Förslag
Kårstyrelsen föreslår fullmäktige
att

godkänna Motion angående Nya kontorsstolar i sin helhet

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Styrelseordförande 18/19
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STYRELSEHANDLING/FULLMÄKTIGEHANDLIGN
Motion – Långsiktiga ekonomiska mål
Kårhuset Lund, 2018-05-18
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion – Policy ekonomi
1.
Sammanfattning
Teknologkåren har idag 3 stycken olika Policy för ekonomi och avtal, Policy för
Teknologkårens Placeringar och Policy för Teknologkårens fonder. Dessa tre policyer skapar
idagsläget lätt förvirring/missar då ex. Policyn för fonder berättar vilken fond man kan lyfta
pengar ur medans policyn för ekonomi och avtal säger att vissa inköp ska göras på
avskrivningar och inte tas ur fonder.
Budgetgruppen 18/19 föreslår att dessa slås ihop till en entydlig policy för ekonomi för
samla och tydligöra allt i ett dokumet. Vi har även lagt till delar om fondavsättningsstrategi,
budgetavsteg samt uppdaterat och förtydligat fonderna samt rapportering av avsteg från ram/konkretiserad budget.
När det kommer till avtal är det tänkt att det bör behandlas i en separat policy/riktlinje då
det inte alltid är direktkopplat till ekonomi. Detta behandlas iprincip inte i befintliga policyer
och vi har därför inte i dagsläget hunnit skapa ett förslag för policy/riktlinje för avtal.
Försladet för nya policyn finns i bilaga A samt de gamla policyerna finns i bilaga B-D
(Budgetgruppen 18/19 bestod av Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria Gunnarsson, Maria
Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)

Förslag
att

Fullmäktige antar den nya policyn ”Policy ekonomi” enligt bilaga

att
Fullmäktige tarbort policyerna ”Policy ekonomi och avtal”, ” Policy för
Teknologkårens Placeringar”, ” Policy för Teknologkårens fonder”.

I Budgetgruppens tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 18/19
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POLICY
Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

Policy för ekonomi
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver Teknologkårens syn på finansiering samt mer detaljerat delegering
angående ekonomi, fonder och placeringar på Teknologkåren.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att ge vägledning till Kårstyrelsen och Presidiet i frågor rörande
ekonomi och avtal.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Denna policy är en hopslagning av tre tidigare policyer; Policy för ekonomi och avtal, Policy
för Teknologkårens Placeringar och Policy för Teknologkårens fonder. Policyn för ekonomi
och avtal delades även upp i en Policy för Avtal. Nedan följer historiken för denna policy
samt historiken för de övriga tre tills de upplöstes.
Utkast färdigställt av: Budgetgruppen 18/19 (Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria
Gunnarsson, Maria Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM6/2018
Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -

2.

Teknologkårens finansiering

Då medlemsavgift betalas av varje medlem ska dessa intäkter användas till sådan verksamhet
som varje medlem kan ta del av. Teknologkåren anser därför att endast beslutsfunktioner
och studentfacklig verksamhet får finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter.
Teknologkåren anser att annan verksamhet, inom Teknologkåren eller organisationer som
Teknologkåren är ansluten till, så långt det är möjligt ska vara självfinansierad.
Studentservice och verksamhet som inte varje medlem har direkt eller indirekt möjlighet att
ta del av ska inte finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter. Kostnader för
stödfunktioner, det vill säga funktioner som enbart utgör stöd till andra verksamheter, ska
finansieras av respektive verksamhet. Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
All verksamhet ska bedrivas i former som begränsar Teknologkårens ekonomiska
risktagande.
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POLICY
Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

3.

Ekonomiska styrmedel och dess rutiner

Fullmäktige beslutar varje vår om rambudget som ett styrmedel för resultaten i varje
resultatenhet. Likadant beslutar Kårstyrelsen om en konkretiserad budget för att styra
enskilda budgetposters storlek inom resultatenheterna. En budget är att betrakta som en
prognos för det kommande årets resultat och för att möjliggöra smidiga anpassningar efter
verkligt utfall så krävs ett visst handlingsutrymme utanför rambudget respektive den
konkretiserade budgeten.

3.1.

Rambudget

Ekonomiska objekt
Rambudget i sin heltet
Resultatenhet

Ekonomisk förändring
Beräknas differera negativt
med mer än 50% eller max
100 000 kr.
Beräknas differera negativt
med mer än 50% eller max
150 000 kr

Vad ska göras?
Kårstyrelsen ska anmäla till
det till fullmäktige.
Kårstyrelsen ska anmäla till
det till fullmäktige

Beräknad negativ differenser mindre än 50 000kr på Rambudget i sin helhet eller
resultatenhet behöver inte anmälas till fullmäktige.

3.2.

Konkretiserad budget

Ekonomiska objekt

Ekonomisk förändring

Vad ska göras?

Budgetposter inom
resultatenheter

Beräknas differera negativt
med mer än 50% eller max
10 000 kr

Ska tas upp med
Generalsekreteraren.
Generalsekreteraren ska
rapportera detta till
Kårstyrelsen månadsvis

Eventuella osäkerheter angående disponeringen av den konkretiserade budgeten ska lyftas
med Generalsekreteraren.

3.3.

Budgetavsteg

Om en budgetpost inom en resultatenhet, hela resultatenheten eller rambudgeten i sin helhet
avsiktligt beräknas avvika negativt kan ett budgetavsteg göras.
Ekonomiska objekt

Ekonomisk förändring

Vem ska ta budgetavsteget?

Rambudget i sin heltet

Budgetavsteg som större än
50% av budgeterat resultat
eller större än 150 000 kr
Budgetavsteg som mindre än
50% av budgeterat resultat och
är max 150 000 kr
Budgetavsteg som större än
50% av budgeterat resultat
eller större än 100 000 kr
Budgetavsteg som är mindre
än 50% av budgeterat resultat
eller max 100 000 kr

Fullmäktige

Rambudget i sin heltet
Resultatenhet
Resultatenhet
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POLICY
Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

Budgetposter inom
resultatenheter
Budgetposter inom
resultatenheter

Budgetavsteg som är större än
50% av budgetposten eller
större än 10 000 kr
Budgetavsteg som är mindre
än 50% av budgetposten och
max 10 000 kr

Kårstyrelsen
Generalsekreteraren i samråd
med Kårordföranden

För rambudget och resultatenheter kan Kårstyrelsen alltid ta budgetavsteg om summor lägre
än 50 000kr även om detta är mer än 50% av budgeterat resultat.
För budgetposter inom resultatenheter kan Generalsekreteraren i samråd med
Kårordföranden ta budgetavsteg om summor lägre än 5 000kr även om detta är mer än 50%
av budgetposten.
Budgetavstegen ska vara skriftliga och dokumenteras för verksamhetens ekonomiska
kontinuitet, När budgetavsteg görs av Generalsekreteraren och Kårordföranden ska dessa
redovisas till kårstyrelsen minst engång i månad eller oftare om Generalsekreteraren anser det
vara lämpligt.

3.4.

Avskrivningar

Inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett halvt (1,5)
prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av Fullmäktige. Uttalande om hur
inköpet påverkar Teknologkårens likviditet ska inhämtas från Generalsekreteraren innan
beslutet tas.

4.

Teknologkårens fonder

Teknologkåren fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till
vissa specifika saker. Nedan följer en lista på Teknologkårens fonder och vilket organ som
disponerar respektive fond tillsammans med en fondavsättningsstrategi. Vid inköp som inte
passar in på någon av fonderna ska inköpet belasta verksamhetsårets resultat.

4.1.

Kårhusets driftsfond

Syftet med Kårhusets driftsfond är att Teknologkårens medlemmar inte ska behöva bekosta
drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Kårhusets driftsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av Fullmäktige avsattes till drift
och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av Fullmäktige eller annan genom
frivilliga bidrag; samt erhållen, ej i anspråkstagen, avkastning på ovannämnda medel.
Fonden ska täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Teknologkårens lokaler i Kårhuset. I första
hand ska Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund
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POLICY
Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

av slitage vid användning. Om inte det är möjligt får Kårhusets driftsfond användas i andra
hand.
Kårhusets driftsfond måste innehålla minst 3,5 miljoner kr, enligt villkoren för de gåvor som
ligger till grund för fonden.
Kårhusets driftsfond skiljer sig från Teknologkårens övriga fonder eftersom fondens syfte är
att skapa avkastning som ska användas för att täcka löpande kostnader i verksamheten.
Fonden innehåller även medel som är donerade i samband med Kårhusets
donationskampanj.

4.2.

Kårhusfonden

Fondens medel ska användas för att säkerställa att Teknologkåren handhar ett Kårhus.
Medel bör avsättas för ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller ombyggnationer av
befintligt Kårhus.
Medel ska avsättas för att kunna uppfylla krav om betalning enligt befintligt Kårhusavtal. År
2043 kommer det enligt befintligt Kårhusavtal krävas en insättning motsvarande den
insättning som gjordes vid byggnation av huset justerat efter konsumentprisindex. Denna
insättning motsvarade 12 700 000 kr år 1993.
Fondens medel ska användas vid ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller vid utbyggnader
av det nuvarande Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

4.3.

Kårhusets underhållsfond

Fondens medel ska användas för att hålla Kårhuset i gott skick och uppehålla den standard
på inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera
Kårhuset eller ersätta inventarier som gått sönder.
Kårhusets underhållsfond bör innehålla medel motsvarande det summerad nyprisvärdet på
Teknologkårens maskiner och inventarier samt för reparationer av Kårhusets lokaler. Målet
för fonden är att den ska uppgå till minst 3 miljoner.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.

4.4.

Kårhusets investeringsfond

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 300 000kr.
Fonden disponeras av Fullmäktige.
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Policy för Ekonomi
Kårhuset Lund, 2018-08-07
Fullmäktige

4.5.

Lophtets underhållsfond

Fondens medel ska användas för att hålla Lophtet i gott skick och uppehålla den standard på
inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en sanering,
ersätta baren utan att förändra lokalplanen eller att ersätta ej fungerade utrustning i köket.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 500 000kr.
Fonden disponeras av Kårtyrelsen.

4.6.

Lophtets investeringsfond

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten på Lophtet och vid inköp av nya
inventarier till Lophtet som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten på Lophtet. Exempel på detta skulle
kunna vara en större ombyggnation eller inköp av större ljudanläggning.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 300 000kr.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

4.7.

Lophtets rivningsfond

Fondens medel ska användas vid en eventuell rivning av Lophtet. Om Akademiska Hus
någon gång bestämmer sig för att använda sig av marken som Lophtet står på är
Teknologkåren skyldig att återställa marken till brukligt skick.
Summan för en rivning har verksamhetsåret 01/02 satts till 100 000 kr + moms.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

4.8.

Donatorsklubben

Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer samt
att rekrytera nya donatorer. De öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten
med donatorerna och bjuda in dem på middagar eller andra tillställningar.
Målet för fonden är att den ska uppgå till minst 100 000kr.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.

4.9.

Fondavsättningsstrategi

Teknologkårens fondavsättningsstrategi ska användas som underlag för verksamhetens
resultatdispositioner. Beroende på hur Teknologkårens ekonomiska resultat ser ut.
Scenario 1
När Teknologkåren genererar mer överskott än fonduttagen gjorda för verksamhetsåret ska
Teknologkåren i första hand disponera överskottet till de fonderna där medel använts.
Disponeringen ska motsvara summan på de använda medlen. Resterande överskott ska
disponeras till Kårhusfonden.
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Scenario 2
När Teknologkåren genererar överskott som är lägre än eller motsvarande fonduttagen
gjorda för verksamhetsåret ska Teknologkåren disponera överskottet till de fonder där medel
använts, i följande prioritetsordning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kårhusets driftsfond
Kårhusets underhållsfond
Lophtets underhållsfond
Kårhusets investeringsfond
Lophtets investeringsfond
Donatorsklubben
Kårhusfonden
Lophtets rivningsfond

5.

Teknologkårens placeringar

5.1.

Etiska hänsynstaganden

För Teknologkåren vid LTH är det viktigt att kapitalet ska förräntas på ett bra sätt samtidigt
som investeringen ska uppfylla vissa etiska kriterier.
Teknologkåren vid LTH ska i sina placeringar i största möjliga mån ta hänsyn till ett antal
värdegrunder som i sin tur grundar sig på internationella konventioner, normer och riktlinjer
avseende miljöansvar, socialt ansvar och hållbar utveckling.
Direktinvesteringar ska alltid undvikas i företag där en betydande del av omsättningen härrör
från produktion och försäljning av tobak eller pornografi, eller kommersiell spelverksamhet.
Direktinvesteringar ska också undvikas i företag som medverkar till kränkningar mot
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Exempel på normgivning att ta hänsyn till är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner,
Riodeklarationen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.
Vid investeringar i exempelvis fonder och kapitalskyddade produkter erhålls indirekt
exponering i ett stort antal företag. Dessa produkter är ofta indexbaserade och därför
väldiversifierade. Ett problem med investeringar i den typen av produkter är att de ibland är
svåra att till fullo genomlysa. I händelse av att Teknologkåren vid LTH har investerat i en
sådan produkt som kan anses strida mot normerna i stycket ovan, får aldrig denna produkt
överstiga två procent av den totala investeringen.

5.2.

Rapportering och uppföljning

Syftet med placeringsrapportering och uppföljning är att kunna fatta beslut så att policyn
efterlevs. Rapportering ska ske minst en gång per kvartal. Rapporteringen ska innehålla:
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marknads- och anskaffningsvärden
avkastning under perioden och från portföljens start
innehav av värdepapper
förändringar i innehavet av värdepapper under perioden

Rapportering ska ske till Kårstyrelsen.

5.3.

Fördelning av ansvar och befogenheter

Det är Fullmäktiges ansvar att:




fastställa policyn för placeringar
besluta om revideringar av policyn
policyn uppdateras regelbundet

Det är Kårstyrelsens ansvar att:





fatta beslut om extern förvaltning av portföljen
följa upp finansiella avtal och transaktioner som sker inom ramen för
placeringsstrategin
svara för upphandling av extern förvaltning av portföljen
utvärdera portföljens avkastningsresultat

Generalsekreteraren har ansvar och befogenheter att företräda Teknologkåren vid LTH
gentemot externa finansiella affärsparter, att vid lämplig tidpunkt rapportera till Kårstyrelsen
om portföljens utveckling samt att tillhandahålla underlag för utvärdering av portföljens
resultat.

5.4.

Definitioner av risk

5.4.1. Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att marknadsvärdet på placeringarna i fastförräntade
värdepapper sjunker då marknadsräntan stiger.
5.4.2. Likviditetsrisk

Likviditetsrisken avser risken för att värdet på ett finansiellt instrument sjunker som en effekt
av sjunkande/minskad efterfrågan, vilket är detsamma som risken för att det finansiella
instrumentet inte kan avyttras utan en större prisreduktion eller att transaktionen medför
stora kostnader.
5.4.3. Kreditrisk i placeringar

Med kreditrisk avser risken för att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse
och/eller gör en förlust p.g.a. motparts/emittents oförmåga att infria sina förpliktelser.
Kreditrisken kan delas upp i motpartsrisk och emittentrisk. Med emittentrisk menas risken
att ett värdepapper förlorar i värde p.g.a. att utgivaren inte kan infria sina förpliktelser.
Motpartsrisken består i att den motpart som används inte kan fullgöra sina förpliktelser
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5.5.

Önskad placeringsstrategi

Låg risk och långsiktigt tänkande
Portföljen bör innehålla olika placeringar med olika risknivå och tillgångsslag. Anledningen
till detta är att vid en förlust påverkas inte hela placeringen utan bara en viss del av
portföljen, samtidigt som man kan gynnas av möjligheten till stora uppgångar.
Det ska vara lätt att sälja placeringarna men fortfarande måste man ha ett långsiktigt perspektiv. Det kan
hända att under vissa perioder har man kraftiga svängningar och man ska inte göra förhastade beslut utan
att diskutera med banken.
Kapitalrådgivare
Teknologkåren bör ha en kapitalrådgivare som kan rapportera och följa upp utvecklingen av portföljen.
Anledningen till detta är att Teknologkårens kunskap inom området kan variera kraftigt. En ytterligare
anledning till att ha en kapitalrådgivare är att det underlättar överlämningen mellan nya och gamla inom
kårstyrelsen och firmatecknarna.
Risker
Teknologkåren bör sträva i att göra kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddad placering
innebär att om man inte sålt värdepapperna under löptiden får man vid en förlust minst
pengarna tillbaka. För att få en bra avkastning kan man satsa ett belopp och få en större del
av uppgången men detta bör övervägas och diskuteras med banken.
Placeringsmodell
Teknologkårens likvida medel ska placeras enligt ABC-modellen.




A = likvid som kan avvaras upp till 1 år
B = likvid som kan avvaras 1 till 5 år
C = likvid som kan avvaras längre än 5 år

A:
Förslagsvis 3 månaders bindningstid, kan brytas var 3:e månad utan avgift/räntestraff. Max andel 100%.
B:
Lågriskportfölj som sprider riskerna i flera tillgångsslag såsom räntor, valutor, råvaror och fastigheter. Ej
aktier. Max andel 70%.
C:
Långsiktig placeringsstrategi och kan innehålla aktier. Max andel 30%.
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Denna policy beskriver Teknologkårens syn på finansiering samt mer detaljerat delegation
angående ekonomi och avtalsfrågor på Teknologkåren.

Syftet med denna policy är att ge vägledning till Kårstyrelsen och Presidiet i frågor rörande
ekonomi och avtal.

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation.

Utkast färdigställt av: Sara Gunnarsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM4/2016
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


-

Då medlemsavgift betalas av varje medlem ska dessa intäkter användas till sådan verksamhet
som varje medlem kan ta del av. Teknologkåren anser därför att endast beslutsfunktioner
och studentfacklig verksamhet får finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter.
Teknologkåren anser att annan verksamhet, inom Teknologkåren eller organisationer som
Teknologkåren är ansluten till, så långt det är möjligt ska vara självfinansierad.
Studentservice och verksamhet som inte varje medlem har direkt eller indirekt möjlighet att
ta del av ska inte finansieras via Teknologkårens medlemsavgifter. Kostnader för
stödfunktioner, det vill säga funktioner som enbart utgör stöd till andra verksamheter, ska
finansieras av respektive verksamhet. Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
All verksamhet ska bedrivas i former som begränsar Teknologkårens ekonomiska
risktagande.

Fullmäktige beslutar varje vår om rambudget som ett styrmedel för resultaten i varje
resultatenhet. Likadant beslutar Kårstyrelsen om en konkretiserad budget för att styra
enskilda budgetposters storlek inom resultatenheterna. En budget är att betrakta som en
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prognos för det kommande årets resultat och för att möjliggöra smidiga anpassningar efter
verkligt utfall så krävs ett visst handlingsutrymme utanför rambudget respektive den
konkretiserade budgeten.

Om resultatet för resultatenheten i rambudgeten beräknas avvika negativt med mer än 50 %,
eller 100 000 kronor, från det ursprungliga ska Kårstyrelsen anmäla detta till Fullmäktige.
Om resultatet för rambudgeten i sin helhet beräknas avvika negativt med mer än 50 %, eller
150 000 kronor, från det ursprungliga ska Kårstyrelsen anmäla detta till Fullmäktige.

Om budgetposten inom resultatenhet i den konkretiserade budgeten beräknas avvika
negativt med mer än 50 %, eller 10 000 kr, från den ursprungliga ska detta tas upp med
Generalsekreteraren. Generalsekreteraren kan välja att ta upp avvikelsen med Kårstyrelsen
om Generalsekreteraren anser det lämpligt. Eventuella osäkerheter angående disponeringen
av den konkretiserade budgeten ska lyftas med Generalsekreteraren.

Inköp av maskiner och inventarier som överstiger ett värde på ett och ett halvt (1,5)
prisbasbelopp ska skrivas av och inköpet ska godkännas av Fullmäktige. Uttalande om hur
inköpet påverkar Teknologkårens likviditet ska inhämtas från Generalsekreteraren innan
beslutet tas.

Kårordförande och Generalsekreterare äger alltid rätt att besluta om avtal då det innebär ett
positivt nettoresultat samt avtal som följer redan lagd budget. En förutsättning är att avtal
inte går emot Teknologkårens styrdokument.
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Denna policy fastställer och beskriver syftet med Teknologkårens fonder.

Syftet med denna policy är att vara ett stöd till Teknologkårens organisation i frågan om
Teknologkårens fonder.

Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

Utkast färdigställt av: Styrdokumentsgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM4/2016
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


FM7/2016 (Jacob Adamowicz)

Teknologåren fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till
vissa specifika saker. Nedan följer en lista på Teknologkårens fonder och vilket organ som
disponerar respektive fond. Vid inköp som inte passar in på någon av fonderna ska inköpet
belasta verksamhetsårets resultat.

Syftet med Kårhusets driftsfond är att Teknologkårens medlemmar inte ska behöva bekosta
drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Kårhusets driftsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av Fullmäktige avsattes till drift
och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av Fullmäktige eller annan genom
frivilliga bidrag; samt erhållen, ej i anspråkstagen, avkastning på ovannämnda medel.
Fonden ska täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Teknologkårens lokaler i Kårhuset. I första
hand ska Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund
av slitage vid användning. Om inte det är möjligt får Kårhusets driftsfond användas i andra
hand.
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Kårhusets driftsfond måste innehålla minst 3,5 miljoner kr, enligt villkoren för de gåvor som
ligger till grund för fonden.
Kårhusets driftsfond skiljer sig från Teknologkårens övriga fonder eftersom fondens syfte är
att skapa avkastning som ska användas för att täcka löpande kostnader i verksamheten.
Fonden innehåller även medel som är donerade i samband med Kårhusets
donationskampanj.

Fondens medel ska användas vid ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller vid utbyggnader
av det nuvarande Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att hålla Kårhuset i gott skick och uppehålla den standard
på inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera
Kårhuset eller ersätta inventarier som gått sönder.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att hålla Lophtet i gott skick och uppehålla den standard på
inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en sanering,
ersätta baren utan att förändra lokalplanen eller att ersätta ej fungerade utrustning i köket.
Fonden disponeras av Kårtyrelsen.

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten på Lophtet och vid inköp av nya
inventarier till Lophtet som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten på Lophtet. Exempel på detta skulle
kunna vara en större ombyggnation eller inköp av större ljudanläggning.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas vid en eventuell rivning av Lophtet. Om Akademiska Hus
någon gång bestämmer sig för att använda sig av marken som Lophtet står på är
Teknologkåren skyldig att återställa marken till brukligt skick.
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Summan för en rivning har verksamhetsåret 01/02 satts till 100 000 kr + moms.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer samt
att rekrytera nya donatorer. De öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten
med donatorerna och bjuda in dem på middagar eller andra tillställningar.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.
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Denna policy beskriver hur Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas likvida medel ska
förvaltas.

Teknologkåren har som ändamål att främja medlemmarnas studier och utbildning, de
tekniska vetenskapernas studium samt vad därmed äger sammanhang. Verksamheten ska
kunna ske i samma utsträckning med sparat kapital om så krävs.

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation.

Utkast färdigställt av: Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):




FM-/2011 ( - )
FM-/2013 ( - )
FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)

För Teknologkåren vid LTH är det viktigt att kapitalet ska förräntas på ett bra sätt samtidigt
som investeringen ska uppfylla vissa etiska kriterier.
Teknologkåren vid LTH ska i sina placeringar i största möjliga mån ta hänsyn till ett antal
värdegrunder som i sin tur grundar sig på internationella konventioner, normer och riktlinjer
avseende miljöansvar, socialt ansvar och hållbar utveckling.
Direktinvesteringar ska alltid undvikas i företag där en betydande del av omsättningen härrör
från produktion och försäljning av tobak eller pornografi, eller kommersiell spelverksamhet.
Direktinvesteringar ska också undvikas i företag som medverkar till kränkningar mot
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Exempel på normgivning att ta hänsyn till är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner,
Riodeklarationen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.
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Vid investeringar i exempelvis fonder och kapitalskyddade produkter erhålls indirekt
exponering i ett stort antal företag. Dessa produkter är ofta indexbaserade och därför
väldiversifierade. Ett problem med investeringar i den typen av produkter är att de ibland är
svåra att till fullo genomlysa. I händelse av att Teknologkåren vid LTH har investerat i en
sådan produkt som kan anses strida mot normerna i stycket ovan, får aldrig denna produkt
överstiga två procent av den totala investeringen.

Syftet med placeringsrapportering och uppföljning är att kunna fatta beslut så att policyn
efterlevs. Rapportering ska ske minst en gång per kvartal. Rapporteringen ska innehålla:





marknads- och anskaffningsvärden
avkastning under perioden och från portföljens start
innehav av värdepapper
förändringar i innehavet av värdepapper under perioden

Rapportering ska ske till Kårstyrelsen.

Det är Fullmäktiges ansvar att:




fastställa policyn för placeringar
besluta om revideringar av policyn
policyn uppdateras regelbundet

Det är Kårstyrelsens ansvar att:





fatta beslut om extern förvaltning av portföljen
följa upp finansiella avtal och transaktioner som sker inom ramen för
placeringsstrategin
svara för upphandling av extern förvaltning av portföljen
utvärdera portföljens avkastningsresultat

Generalsekreteraren har ansvar och befogenheter att företräda Teknologkåren vid LTH
gentemot externa finansiella affärsparter, att vid lämplig tidpunkt rapportera till Kårstyrelsen
om portföljens utveckling samt att tillhandahålla underlag för utvärdering av portföljens
resultat.

Med ränterisk avses risken för att marknadsvärdet på placeringarna i fastförräntade
värdepapper sjunker då marknadsräntan stiger.
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Likviditetsrisken avser risken för att värdet på ett finansiellt instrument sjunker som en effekt
av sjunkande/minskad efterfrågan, vilket är detsamma som risken för att det finansiella
instrumentet inte kan avyttras utan en större prisreduktion eller att transaktionen medför
stora kostnader.

Med kreditrisk avser risken för att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse
och/eller gör en förlust p.g.a. motparts/emittents oförmåga att infria sina förpliktelser.
Kreditrisken kan delas upp i motpartsrisk och emittentrisk. Med emittentrisk menas risken
att ett värdepapper förlorar i värde p.g.a. att utgivaren inte kan infria sina förpliktelser.
Motpartsrisken består i att den motpart som används inte kan fullgöra sina förpliktelser

Låg risk och långsiktigt tänkande
Portföljen bör innehålla olika placeringar med olika risknivå och tillgångsslag. Anledningen
till detta är att vid en förlust påverkas inte hela placeringen utan bara en viss del av
portföljen, samtidigt som man kan gynnas av möjligheten till stora uppgångar.
Det ska vara lätt att sälja placeringarna men fortfarande måste man ha ett långsiktigt perspektiv. Det kan
hända att under vissa perioder har man kraftiga svängningar och man ska inte göra förhastade beslut utan
att diskutera med banken.
Kapitalrådgivare
Teknologkåren bör ha en kapitalrådgivare som kan rapportera och följa upp utvecklingen av portföljen.
Anledningen till detta är att Teknologkårens kunskap inom området kan variera kraftigt. En ytterligare
anledning till att ha en kapitalrådgivare är att det underlättar överlämningen mellan nya och gamla inom
kårstyrelsen och firmatecknarna.
Risker
Teknologkåren bör sträva i att göra kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddad placering
innebär att om man inte sålt värdepapperna under löptiden får man vid en förlust minst
pengarna tillbaka. För att få en bra avkastning kan man satsa ett belopp och få en större del
av uppgången men detta bör övervägas och diskuteras med banken.
Placeringsmodell
Teknologkårens likvida medel ska placeras enligt ABC-modellen.




A = likvid som kan avvaras upp till 1 år
B = likvid som kan avvaras 1 till 5 år
C = likvid som kan avvaras längre än 5 år

A:
Förslagsvis 3 månaders bindningstid, kan brytas var 3:e månad utan avgift/räntestraff. Max andel 100%.
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Fullmäktige

B:
Lågriskportfölj som sprider riskerna i flera tillgångslag såsom räntor, valutor, råvaror och fastigheter. Ej
aktier. Max andel 70%.
C:
Långsiktig placeringsstrategi och kan innehålla aktier. Max andel 30%.
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MOTION
Motion angående förändringar i
nollningsutskottets struktur
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Joost Kranenborg, kårstyrelsen 17/18

Bakgrund
I Teknologkårens verksamhetsplan för 17/18 fanns följande punkt med:
3) Handlingsplan för en ideellt styrd nollning
Fullmäktige har tagit beslutet att arvodera Nollegeneralen vår och sommar under 2017
resp. 2018, varpå Nollegeneralen ska övergå till att vara en ideell funktionärspost. Det
innebär att sättet Teknologkåren arbetar med Nollningen från centralt håll behöver
förändras för att tillåta att helt ideell grupp planerar och genomför den. Det i sin tur
innebär att det kan behövas arbetsförändringar i Nollegeneralens arbete men det kan
lika väl innebära förändringar i själva Nollningen.
Projektmål:
●

Skapa en handlingsplan för hur Nollningen ska se ut och hanteras under en
ideell ledningsgrupp i praktiken, både i själva övergången men också i
framtiden.

Effektmål:
●
●

Övergången mellan en arvoderad Nollegeneral och en ideell Nollegeneral ska
inte påverka Nollningen på ett negativt sätt.
Nollningen ska inte tappa det syfte och den höga kvalitet den håller i
dagsläget.

Som arbetsgrupp med ansvar för denna verksamhetsplanspunkt har vi under föregående år
valt att på olika sätt kartlägga eventuella problem om möjligheter som en ideellt styrd
nollning kan medföra, samt hur Teknologkåren arbetar med nollningen nu. Arbetet och vad
vi har kommit fram till beskrivs noggrannare i bilagan “slutrapport vp3 ideell nollning” men ett av
de stora områden som tidigt identifierades som viktig var hur arbetet i Nollningsutskottet var
strukturerat. Arbetsgruppen har därför arbetat utifrån hypotesen att ett tydligare strukturerat
utskott, där framför allt arbetsfördelningen mellan Nollegeneral och Vice Nollegeneral
tydligare konkretiserats och kanske även förändras, kan vara en av nyckelfrågorna i att återgå
till en arbetsbelastning som motsvarar ett ideellt engagemang för såväl Nollegeneral som för
andra Nollningsfunktionärer.
I arbetet med att formulera en tydlig och välfungerande utskottsstruktur har framför allt tre
aktiviteter varit vägledande; en workshop som hölls i november 2017, en remiss som
skickades ut under våren 2018, samt en diskussion som hölls under FM-möte 2 våren 2018.
Workshopen, till vilka samtliga studenter vid LTH var inbjudna, hade relativt god
uppslutning och där diskuterades bland annat förslag på hur utskottet skulle kunna
struktureras, samt vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av vilka parter
inom/utanför utskottet. Utifrån de diskussioner som fördes på workshopen formulerade vi i
arbetsgruppen sex stycken förslag på utskottsstruktur. Dessa skickades ut på remiss, men
svaren var mycket knapphändiga. Därför lyftes senare samma diskussionsunderlag på
FM-möte 2 (se bilagan ”Diskussion av Struktur Nollningsutskottet”). Diskussionen pekade tydligt
på att Fullmäktige önskade att Nollegeneralsarbetet skulle fördelas på två poster,
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motsvarande nuvarande Nollegeneral och Vice Nollegeneral, där en har övergripande ansvar
för alla samordnande frågor medan den andra leder arbetet i utskottet (förslag A i bilagan
”Diskussion av Struktur Nollningsutskottet”). Fullmäktige var också tydliga med att dessa två
poster skulle sakna en intern hierarki och att det därmed var viktigt att hitta ett nytt namn till
nuvarande Vice Nollegeneral. Gällande strukturen av Överstarna var åsikterna mer splittrade,
men det var också tydligt att Fullmäktige inte tyckte att frågan var lika viktig för att få ett så
gott resultat som möjligt, utan att den optimala strukturen kan variera kraftig mellan olika år.
Med ovan nämnda material som en grund formulerades därefter ett förslag på
utskottsdirektiv (se bilaga ”Utskottsdirektiv Nollningsutskottet”. Där presenteras också förslag på
nya namn för de två posterna; Nolleamiral (samordnande ansvar) samt Nollegeneral (leder
Överstarnas arbete). Dessa namn kommer användas under resterande del av denna motion,
men Fullmäktige får gärna diskutera andra förslag. Överlag är arbetsgruppen mycket överens
över utskottsdirektivets innehåll, men på en fråga råder ganska delade meningar – vilken roll
Nolleamiralen ska ha i utskottet. Tre olika alternativ har diskuterats; att a) Nolleamiralen är
utskottsorförande, att b) Nollegeneralen är utskottsordförande men att Nolleamiralen ändå
är en del av utskottet och att c) Nolleamiralen helt ställs utanför utskottet. Förslaget på
utskottsdirektiv är formulerat utifrån alternativ b), men Fullmäktige uppmanas att diskutera
frågan eftersom vi i arbetsgruppen har haft svårt att enas i frågan och ser starka för- och
nackdelar med alla alternativen.
Ytterligare en problematik som vi i arbetsgruppen har identifierat är att Nollegeneralen väljs
relativt sent på hösten, i samband med övriga val. Oftast har detta skett i början av
december, vilket har varit problematiskt eftersom sektionernas phös då redan kan ha varit
valda ett bra tag. Detta skapar stora problem för Nollegeneralen, eftersom den då hamnar
efter sektionerna. Istället för att tänka efter vilka förändringar/förbättringar som kan
genomföras hamnar fokus istället främst på att få saker gjort. Med andra ord blir kvaliteten
på nollningen lidande, men likaså påverkas Nollegeneralens arbetsbelastning negativt
eftersom en stor del av tidiga våren får läggas på att komma ikapp sektioner med exempelvis
val av överstar, eftersom det sena valet gör att rekryteringen av Överstar kommer igång långt
efter sektionernas phös är valda och börjat arbeta. Det gör ofta denna process stressig,
eftersom dessa måste väljas innan phösutbildningarna startar, och att överstarna får svårare
att komma in i den grupp av nollningsfunktionärer som redan har börjat bildas. Med andra
ord tror vi att ett tidigareläggande av val hade kunnat få flera goda effekter. Detta gäller både
för Nolleamiralen (det är konstigt och problematiskt att den som ska leda och samordna
sektionernas phös blir vald sist) och Nollegeneralen (det är viktigt att rekryteringen av
överstarna blir gjord i anslutning till att phösen väljs).
För att summera önskar vi med denna motion göra tre förändringar; 1) byta namn på
Nollegeneralen och Vice Nollegeneralen till Nolleamiral respektive Nollegeneral (i samband
med att dessa får en tydligare arbetsfördelning), 2) göra tidigare Vice Nollegeneral (nu
Nollegeneral) till utskottsordförande samt 3) tidiglägga valet av dessa två poster.

Bilagor
Till denna motion finns ett antal bilagor bifogade, där ytterligare bakgrund finns presenterad:
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●

Slutrapport vp3 ideell nollning - Beskriver hur arbetsgruppen för
verksamhetsplanspunkten har arbetat under verksamhetsåret 17/18.

●

Utskottsdirektiv Nollningsutskottet – Arbetsgruppens förslag på utskottsdirektiv, som
har skickats till styrelsen.

●

Diskussion av Struktur Nollningsutskottet – Det diskussionsunderlag som lyftes till FM 2
2018. Här beskrivs också den remiss som skickades ut tidigare under våren 2018,
eftersom den låg till grund för diskussionsunderlaget.

●

Proposition angående Nollegeneralens arvodering FM8 2016 - Handlingar rörande frågan
som skickades ut till FM8 2016, det möte på vilket Fullmäktige beslutade att göra
Nollegeneralsposten ideell från och med 2019.

●

Protokoll från Fullmäktige 08 2016 - Protokoll från FM8 2016, det möte på vilket
Fullmäktige beslutade att göra Nollegeneralsposten ideell från och med 2019.
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Förslag
För att kunna få ovan nämnda förändringar till stånd, det vill säga att valet av Nolleamiral
och Nollegeneral tidigareläggs samt att utskottsstrukturen förändras i enlighet med bifogar
utskottsdirektiv, krävs att ett antal reglementesändringar genomförs. Vi yrkar därför på:
att

i reglementet §1.2.3 Höstfullmäktige ta bort
d) Nollegeneral samt ändra följande numrering därefter.

att

i reglementet §1.2.4 Övriga val lägga till följande

att senast vid verksamhetsårets andra ordinarie fullmäktgemötet välja

att

a.

Nolleamiral…………….(1)

b.

Nollegeneral………….(1)

styrelsen antar ett av de två presenterade alternativen för utskottsdirektivet
för nollningsutskottet.

I Organets tjänst, dag som ovan

LINNEA THÖRNQVIST

JOOST KRANENBORG

Projektgruppsledamot vp3 17/18

Projektledare vp3 17/18

KLARA OLLI

JAKOB NILSSON

Projektgruppsledamot vp3 17/18

Projektlgruppsledamot vp3 17/18
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EN IDEELLT STYRD NOLLNING

Linnea Thörnqvist, FM-ledamot 2018

Remiss: Struktur av Nollningsutskottet

Remiss: Struktur av Nollningsutskottet

1 (7)

1 Bakgrund
I teknologkårens verksamhetsplan för 17/18 finns följande punkt:
3) Handlingsplan för en ideellt styrd nollning
Fullmäktige har tagit beslutet att arvodera Nollegeneralen vår och sommar under 2017 resp.
2018, varpå Nollegeneralen ska övergå till att vara en ideell funktionärspost. Det innebär att
sättet Teknologkåren arbetar med Nollningen från centralt håll behöver förändras för att tillåta
att helt ideell grupp planerar och genomför den. Det i sin tur innebär att det kan behövas
arbetsförändringar i Nollegeneralens arbete men det kan lika väl innebära förändringar i själva
Nollningen.
Projektmål:
 Skapa en handlingsplan för hur Nollningen ska se ut och hanteras under en
ideell ledningsgrupp i praktiken, både i själva övergången men också i
framtiden.
Effektmål:
 Övergången mellan en arvoderad Nollegeneral och en ideell Nollegeneral ska
inte påverka Nollningen på ett negativt sätt.
 Nollningen ska inte tappa det syfte och den höga kvalitet den håller i dagsläget.
Som arbetsgrupp med ansvar för denna verksamhetsplanspunkt har vi under hösten valt att på olika sätt
kartlägga eventuella problem om möjligheter som en ideellt styrd nollning kan medföra, samt hur
Teknologkåren arbetar med nollningen nu. Ett par enkäter har genomförts, riktade mot tidigare/sittande
nollegeneralen och mot tidigare/sittande heltidare, respektive. Dessutom anordnades i slutet av november
2017 en workshop med fokus på nollningsutskottets framtida struktur och funktion, till vilken samtliga
studenter vid LTH var inbjudna.
Tidigare undersökningar vid Kåren har visat på att tidigare nollegeneralen (som enbart varit arvoderade
under sommaren och eventuellt några veckor i samband med överlämningen) periodvis har varit mycket
stressade, samt i hög grad misslyckats med kurser under sitt funktionärsår. Därför anser vi i
projektgruppen att det är nödvändigt att på något sätt omstrukturera/förbättra arbetet i nollningsutskottet
för att kunna säkerställa att effektmålen uppnås utan att vi riskerar att framtida nollegeneraler behöver
prioritera med sin hälsa eller sina studier på ett orimligt vis. Vi har därför formulerat ett antal förslag på
hur Nollningsutskottet skulle kunna struktureras, som vi nu önskar få in åsikter på. Förslagen är än så
länge väldigt ytligt formulerade. Tanken är att utifrån kommentarerna på denna remiss gå vidare med ett
urval av dessa förslag och ta fram mer grundligt genomarbetade strukturer. Dessa kommer sedan troligen
genomgå ytterligare en remissrunda, innan de lyfts upp till Fullmäktige för ett slutgiltigt beslut om hur
utskottet ska organiseras.
Nedan finner du dessa förslag. Vi ser fram emot att få veta vad du tycker om dem!
Vi vill poängtera att förändringen av Nollningsutskottets struktur enbart är en av aspekterna som vi
arbetar med under denna verksamhetsplanspunkt. Att exempelvis omfördela och bortprioritera en del av
de arbetsuppgifter som idag ligger på Nollegeneralen tror vi är nödvändigt för att kunna fullfölja projektoch effektmålen på denna punkt.
Projektgruppen för verksamhetsplanspunkt 3) Handlingsplan för en ideellt styrd nollning
Joost Kranenborg
Kårstyrelseledamot 17/18

Jakob Nilsson
Nollegeneral 2018

Klara Olli
Nollegeneral 2017

Linnea Thörnqvist
Fullmäktigeledamot 2018
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2 Arbetsgruppens förslag
Vi har valt att dela in strukturen i två olika delstrukturer; hur nollningen ska ledas och hur Øverstarna ska
organiseras. Totalt ges två förslag på hur nollningen ska ledas och tre förslag på strukturen av Øverstar,
vilka beskrivs längre ner i dokumentet. Dessa kan kombineras på olika sätt, för att på så sätt skapa de sex
förslag som finns sammanfattade i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Övergripande presentation av förslagen på Nollningsutskottets struktur.

Ledning av Nollningen

Øverstestruktur

Förslag

A.

B.

1.

1A: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor. Vice Nollegeneral leder
Øverstarna. Øverstarnas struktur liknar
den som används i dagsläget.

1B: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor
samt
leder
Øverstarna.
Øverstarnas struktur liknar den som
används i dagsläget.

2.

2A: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor. Vice Nollegeneral leder
Øverstarna. Øverstarnas struktur liknar
den som Phøsen använder.

2B: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor
samt
leder
Øverstarna.
Øverstarnas struktur liknar den som
Phøsen använder.

3.

3A: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor. Vice Nollegeneral leder
Øverstarna. Øverstarnas struktur liknar
den som används i Projektgruppen för
Arkad.

3B: Nollegeneralen ansvarar för
övergripande/sektionsöverskridande
frågor
samt
leder
Øverstarna.
Øverstarnas struktur liknar den som
används i Projektgruppen för Arkad.

Schematiska bilder av de olika strukturen finns presenterade i Appendix.
2.1 Ledning av Nollningen
När det kommer till hur Nollningen ska ledas ser vi två alternativ; att Nollegeneralen ansvarar för
sektionsöverskridande/övergripande frågor medan Vice Nollegeneralen ansvarar för ledningen av
Øverstegruppen alternativt att Nollegeneralen ansvar för bägge dessa delar. Dessa två förslag beskrivs
mer utförligt nedan, följt av exempel på frågeställningar som vi i gruppen behöver besvara om vi väljer
att gå vidare med just den strukturen. Ha gärna i åtanke att ledningsstrukturen ska kombineras med en
Øverstestruktur – ett sätt att leda nollningen kan passa bra till en viss Øverstestruktur, men sämre till en
annan.
Förslag A
I förslag A är det Vice Nollegeneralen som leder Øverstegruppen, såväl på pappret som i praktiken. Det
innebär att det är Vice Nollegeneral tillsammans med Øverstegruppen som ansvarar för Kårens centrala
nollning. Nollegeneralen ansvarar enbart för de frågor som rör sektionerna i samma utsträckning som
Kårens centralt såsom ledning av ØPK, diverse utbildningar, kontakten med SVL osv. Problematiskt med
denna struktur anser vi framför allt vara att Nollegeneralen hamnar utanför en tydlig gruppsamhörighet.
Eventuellt behöver Nollegeneralen därför på ett eller annat sätt ändå vara en del av Øverstegruppen.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
 Hur säkerställs att Nollegeneralen inte blir en väldigt isolerad funktionärspost? Ska
Nollegeneralen ha en roll i Øverstegruppen och i sådana fall vilken?
 Vem representerar Øverstegruppen i ØPK; Nollegeneralen eller Vice Nollegeneralen?
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Hur fördelas de ekonomiska ansvaret mellan Nollegeneralen och Vice Nollegeneralen?

Förslag B
I förslag B är det Nollegeneralen som ansvar för såväl ledningen av Øverstegruppen som för alla frågor
av sektionsöverskridande/övergripande karaktär. I detta förslag ser inte vi i arbetsgruppen vilken roll en
Vice Nollegeneral kan fylla eftersom alla andra uppgifter en sådan kan ha likväl kan fördelas inom
Øverstegruppen. Nämnas bör dock att om detta förslag kombineras med förslag 3 (se nedan), så agerar
de Øverstar som är ansvariga för ett område till viss del Vice Nollegeneraler. Problematisk med denna
struktur anser vi framför allt vara att det kan bli svårt att begränsa Nollegeneralens arbetsuppgifter i
tillräckligt hög utsträckning.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
 Vilka av Nollegeneralens nuvarande arbetsuppgifter behöver bortprioriteras eller flyttas över till
andra individer för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning? (Denna fråga behöver besvaras även
inom förslag A, men är där inte lika kritisk.)
2.1 Øverstarnas struktur
Vad gäller Øverstarnas struktur har vi i arbetsgruppen tagit fram tre övergripande förslag. I två av
förslagen (förslag 1 & 2), är Øverstegruppen helt platt. I förslag 3 däremot finns en hierarkisk struktur
inom Øverstegruppen. Nedan finns dessa förslag kortfattat presenterade, följt av exempel på
frågeställningar som vi i gruppen behöver besvara om vi väljer att gå vidare med just den strukturen. Ha
gärna i åtanke att Øverstestrukturen ska kombineras med en ledningsstruktur – ett sätt att organisera
Øverstarna passa bra till en viss ledningsstruktur, men sämre till en annan.
Förslag 1
Förslag 1 är det förslag som till störst del liknar hur Nollningsutskottet arbetar idag. Nollningsutskottet
delas i ett antal ansvarsområden (exempelvis Dagsevent, Kvällsevent, PR/Design, Internationellt, Sponsring,
utbildningar osv.). Till var och ett av dessa ansvarsområden tillsätts ett antal Øverstar. Antalet Øverstar
varierar mellan ansvarområden beroende på behov – inom vissa områden behövs kanske 3-4 Øverstar
medan det i andra kan räcka med en eller ett par. Inom varje ansvarsområde fördelar Øverstar arbetet
själva mellan sig. Problematiskt med denna struktur anser vi framför allt vara att den har prövats innan,
utan att lyckas lösa problematiken med Nollegeneralens arbetsbelastning. För att den ska kunna användas
krävs därför en betydligt mer genomarbetad plan jämfört med hur Nollningsutskottet har arbetat tidigare.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
 Vilka ansvarsområden bör finnas?
 Hur många Øverstar bör finnas för vart och ett av ansvarsområdena?
Förslag 2
Förslag 2 kan jämföras med hur Phøsen brukar arbeta; en mindre grupp individer som i början av året
fördelar ansvarsområden mellan sig men som jobbar relativt tajt under hela perioden. En sådan struktur
skulle antagligen kräva färre Øverstar än förslag 1 & 3, om än fler än vad det brukar vara inom en
Phøsgrupp. För att få denna struktur att fungera smidigt skulle antagligen någon typ av lista på
Øverstegruppens arbetsuppgifter behöva upprättas, som gruppen kan använda som stöd när arbetet ska
fördelas i början av året. Problematiskt med denna struktur anser vi framför allt vara att hitta en balans
där antalet Øverstar är tillräckligt många för att inte arbetsbelastningen på varje enskild individ blir för
hög, men inte så pass många att gruppdynamiken (som vi anser vara extra viktig i detta förslag) tappas.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
 Hur många Øverstar bör gruppen bestå av?
 Vad bör finnas på listan över arbetsuppgifter?
 Räcker det att beslutet kring hur arbetsuppgifterna ska fördelas fattas i Øverstegruppen, eller bör
detta exempelvis stadfästas i Kårstyrelsen?
Förslag 3
Förslag 3 liknar till stor del hur Projektgruppen för Arkad är strukturerad. Ett mindre antal
ansvarsområden definieras (exempelvis Evenemang, PR/Design och Internationellt). Till var och ett av dessa
ansvarområden väljs en ansvarig Øverste. Tillsammans med Nollegeneralen och/eller Vice Nollegeneral
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(beroende på om förslag A eller B väljs) utgör dessa ansvariga Øverstar en typ av ledningsgrupp inom
Nollningsutskottet. Till varje ansvarsområde väljs också ytterligare ett antal Øverstar, som i första hand
arbetsleds av Øversten som ansvar för det området. Antalet Øverstar kan liksom i förslag 1 varieras
beroende på ansvarsområden. Problematiskt med denna struktur anser vi framför allt vara att den hierarki
som skapas kan innebära att sammanhållningen inom gruppen försämras och att posterna längst ner i
hierarkin blir svåra att rekrytera till.
Exempel på frågeställningar som behöver besvaras
 Vilka ansvarsområden bör finnas?
 Hur många Øverstar bör finnas för vart och ett av ansvarsområdena?
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3 Appendix
Nedan finner du schematiska bilder över de föreslagna strukturerna.
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RAPPORT
Rapport från projektgruppen för
handlingsplan för ideell nollning
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Joost Kranenborg, kårstyrelsen 17/18

Rapport från projektgruppen för
handlingsplan för ideell nollning
Inledning
Denna rapport behandlar arbetet som denna projektgrupp har gjort på
verksamhetsplanspunkten om framtagandet av en handlingsplan för en ideell nollning, som
är en del av verksamhetsplanen 17/18. Punkten har som bakgrund att det i 2016 beslöts att
nollegeneralen inte längre ska vara arvodera, se bifogat dokument.. Under detta
verksamhetsår har en grupp på tre personer jobbat med frågan och kommit fram till ett antal
ändringar som vi tror underlättar för en ideellt styrd nollning. Arbetet har främst bestått av
två delar: en utredning om nollningsutskottets struktur och en omprioritering av
arbetsuppgifter. Arbetsgruppen tror att de ändringar man har gjort och föreslår gör det
möjligt att hålla en ideellt styrd nollning. Det kvarstår dock några enstaka frågor som
fortfarande måste utredas men dessa är inte såpass stora att de omöjliggör övergången till en
ideell nollning.

Projektbeskrivning
Projektet beskrivs enligt följande i verksamhetsplanen:
Fullmäktige har tagit beslutet att arvodera Nollegeneralen vår och sommar under 2017 resp.
2018, varpå Nollegeneralen ska övergå till att vara en ideell funktionärspost. Det innebär att
sättet Teknologkåren arbetar med Nollningen från centralt håll behöver förändras för att
tillåta att helt ideell grupp planerar och genomför den. Det i sin tur innebär att det kan
behövas arbetsförändringar i Nollegeneralens arbete men det kan lika väl innebära
förändringar i själva Nollningen.
Projektmål:
Skapa en handlingsplan för hur Nollningen ska se ut och hanteras under en ideell
ledningsgrupp i praktiken, både i själva övergången men också i framtiden.
Effektmål:
●
●

Övergången mellan en arvoderad Nollegeneral och en ideell Nollegeneral ska inte
påverka Nollningen på ett negativt sätt.
Nollningen ska inte tappa det syfte och den höga kvalitet den håller i dagsläget.

Projektets olika delar specificerades mera i projektplanen som hittas i bilaga 1.
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Utgångspunkter för arbetet
Utöver målen i verksamhetsplanen har gruppen också arbetat utefter några andra
avgränsningar och utgångspunkter. Dessa står antingen i projektplanen eller har formulerats
av gruppen själv.
1. Ingen hänsyn tas till eventuella missade intäkter från exempelvis bidrag från
universitetet.
2. Kontakten mellan sektionerna ska inte försämras av detta arbete.
3. Arbetsgruppen ska inte detaljstyra evenemang.
4. Nollegeneraler måste kunna sätta sin egen prägel på arbetet.

Projektgruppen
Projektgruppen har bestått av följande ledamöter:
Joost Kranenborg:

Styrelseledamot och projektledare

Klara Olli:

Nollegeneral 2017

Linnea Thörnqvist:

Vice nollegeneral och fullmäktigeledamot 2017, 2018

Jakob Nilsson (från jan. 2018):

Nollegeneral 2018

Projektgruppen startades med att Joost blev vald till projektansvarig på första styrelsemötet
under verksamhetsåret. Därefter gjordes en riktad intressekoll i fullmäktige och
nollningsutskottet. Jakob gick med i projektgruppen först i januari 2018 då han gick på sin
post som nollegeneral.
Inga övriga har visat intresse att vara med i projektgruppen.

Sammanfattning över aktiviteterna
Projektgruppen började lite sent med arbetet på grund av att andra mer brådskande ärenden
under nollningen tog mycket tid från styrelsen. Också rekryteringen av övriga
projektgruppsledamöter började något sent. Arbetsgruppen kom dock igång ordentligt precis
efter nollningens slut.
Det första som gjordes var att projektplanen konkretiserades och förfinades. Detta
inkluderade vilka aktiviteter som skulle utföras under året och en enkel tidsplan över arbetet.
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En av aktiviteterna som planerades och genomfördes tidigt under lp2 var en workshop med
syfte att samla input från intresserade medlemmar. Workshoppen ledde till en första konkret
bild av var vi ville hamna utskottsstrukturmässigt vilket också skickades på remiss. Annat
som gjordes under hösten var att det skickades en enkät till alla heltidare som har satt
nollning 2016 och/eller 2017 med syftet att identifiera till vilka heltidare man skulle kunna
delegera vissa uppdrag. Det skickades också en specifik enkät till tidigare nollegeneraler med
frågor om arbetsuppgifter
Workshoppen gav också en första bild av hur man skulle kunna prioritera i nollegenralens
arbete. Detta arbete sattes framförallt igång under våren och är något Jakob har jobbat med
väldigt mycket. Under våren skickade man också upp ett diskussionsunderlag till fullmäktige
med syftet att få in ännu mer input och idéer. Den här diskussionen gav senare upphov till
det faktiska förslaget vi kommer fram till.

Enkät till heltidarna
Följande slutsatser kan göras från enkäten till heltidarna där frågan ställdes vilka befintliga
arbetsuppgifter som är kopplade till nollningen och hur de tror att arbetsuppgifterna skulle
förändras vid införande av en ideell nollegeneral:
●

●

●
●

●

Aktsam har redan många utskott om en ideell nollning skulle hamna i
aktivitetsutskottet skulle detta kunna bli för mycket. Det blir också ännu svårare att
hålla koll på aktivitetsutskottets ekonomi.
Generalsekreterarens arbetsuppgifter kan öka markant. Problemet grundar sig i att
ekonomiarbetet som en nollegeneral gör i dagsläget inte kommer kunna hinnas med
utan kan komma att lägga på generalsekreteraren som i dagsläget redan har väldigt
mycket. Uppskattningsvis kan arbetsmängden under nollningen öka med ca 0,5 - 1
timme LP1 samt veckorna innan.
Informationsansvariga kommenterar att de kan hjälpa till mer och avlasta kring
marknadsföring.
Kårordföranden kommenterar att den förväntade tillgängligheten under nollningen
kommer att öka. Samtidigt kan det också minskas lite på grund av färre
medarbetarsamtal och arbetsuppgifter relaterade till arbetsledning av heltidarna.
Studiesocialt ansvarig kommenterar att det kan bli mer arbete i och med
fadderutbildningar under våren.

Övriga heltidare anger inte att arbetsuppgifterna kommer att öka markant. Speciellt övriga
utbildningsheltidare anger att de kan hjälpa till mer.
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Arbetet med utskottsstrukturen
Målet med detta arbete var att skapa en bättre utskottsstruktur och tydligare
ansvarsfördelning inom utskottet. Denna punkt har undersökts under följande moment och
resulterar i en motion

Workshop
Under LP2 anordnades en workshop. Worshoppens mål var, precis som projektgruppens
arbete, också uppdelad i två delar nämligen att få input för en bättre utskottsstruktur samt
också idéer till hur man kan prioritera bland arbetsuppgifter. Till workshoppen skickades en
riktad inbjudan till kårstyrelsen, heltidarna, nollningsutskottet 2016 och 2017, ÖPK 2016 och
2017 samt tidigare nollegeneraler från 2013. Det skickades även ut en allmän inbjuda genom
kårnytt. Workshoppens deltagare hade olika bakgrunder både sektionsmässigt och
engagemangsmässigt, varav en hel del som inte var engagerade på kåren. Däremot saknades
det helt representanter från årets Phöb.
Under workshoppen presenterades först projektets mål samt planering. Även en bakgrund
till varför arbetet görs presenterades som också inkluderade en överblick över
nollningsutskotts struktur och ansvarsområden för alla nollningar från 2013 och framåt.
Sedan fanns det brainstormingpass samt gruppdiskussioner och i slutet en
helgruppsdiskussion. Workshoppen resulterade i en mängd idéer både när det gäller
prioritering av arbetsuppgifter och utskottsstrukturen. En sammanfattning av workshoppen
hittas i bilaga 2.

Remiss
Ett av resultaten från workshoppen var grunden till ett nytt utskottsdirektiv som tydligt
beskriver rollerna som nollegeneral, vice nollegeneral och överste samt hela utskottets
verksamhet. Det gjordes först sex (6) varianter som byggde på materialet från workshoppen.
Dessa skickades tillsammans med några frågor ut på remiss i början på LP3 till
nollningsutskottet samt ÖPK. Tyvärr var det bara två svar på remissen men de gav ändå
några värdefulla insikter i hur vi skulle arbeta framåt.

Diskussion i fullmäktige
Efter remissen var gruppen något missnöjd med svaren. Därför bestämdes det att frågan
skulle diskuteras direkt i fullmäktige. Från diskussionen tog vi främst med två saker:
nollegeneralsposten kan splittas i två poster samt att det viktigaste är att det finns en tydlig
uppdelning i arbetsuppgifter, självaste strukturen spelar inte jättestor roll.
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Övriga aktiviteter under våren
Sent på höstterminen skapade vi en lista av de övriga aktiviteterna som vi ville titta på under
våren. Denna listan fylldes även på under arbetet med några enstaka punkter och skickades
också till några intressenter för feedback. Listan bestod av följande punkter:
●
●
●
●
●
●
●

Standardisering av arbetsuppgifter
Omformning och delegering av eveneman (kårestivalen, kårkamper, Ingslag)
Bortprioritering av arbetsuppgifter
Utvärdera krishantering under nollningen
Utvärdering av nollningsfunktionärsutbildningar
Diskussion om arbetsledning av nollegeneralen
Tidigareläggning av nollegeneralens val

Omformning av evenemang

Jakob har arbetat väldigt mycket med denna punkt och arbetat om en del koncept kring
evenemangen under nollningen. Utgångspunkten är att evenemang ska ligga bättre i tid för
en ideell grupp att genomföra. Ett exempel är kårkamperna som tidigare låg på lunchtid varje
tisdag under nollningsveckorna. Detta ledde till att hela överstegruppen (inte bara
nollegeneralen) behövde gå ifrån undervisning för att kunna genomföra evenemangen.
Förövrigt ska kårestival delegeras bort till heltidarna.
Bortprioritering

Nolleguiden tas bort i år. Informationsspridning ska ske på annat sätt i samråd med
informationsansvarig.
I och med att nollegeneralen inte längre är en heltidare kommer också alla reftecsamarbetet
MARK att bortprioriteras. Anledningen att MARK tas med här och inte övriga
heltidarrelaterade uppgifter var att nollegeneralen deltog i mark innan halvtidsarvoderingen
börjades.
Krishantering under nollningen

Klara har undersökt hur krishanteringen har funkat under tidigare nollningar och vad som
kan göras bättre. Insikten är att det under många år har funkat bra och att det inte
nödvändigtvis krävs förändringar här. Skulle det visa sig att denna punkt tar för mycket tid
kan kårordförande ta en större roll i krishanteringsarbetet.
Nollningsfunktionärsutbildningar

Klara har under sitt år som nollegeneral tillsammans med dåvarande studiesocials ansvarig
Eric Mace arbetat mycket med att standardisera utbildningar för faddrar och Fhöb. Under
detta året har det inte arbetats mycket med att förnya kring utbildningar men det nya
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systemet ska ha funkat bra. Det har diskuterats lite att ta hjälp av externa parter vid
utbildningarna vilket hade kunnat underlätta att hålla i dem ännu mer. Detta har dock inte
undersökts vidare.
Arbetsledning av Nollegeneralen

Från workshoppen kom det upp idén om att lägga nollningen under aktivitetssamordnaren.
Detta har undersökts lite men efter diskussioner i styrelsen kom man fram till att det inte är
en bra idé. Aktivitetsutskottet är redan väldigt spretigt med många projekt, samtidigt som
nollningen i sig är ett av de största projekten som genomförs. Därför valdes det att
nollningen skulle vara ett utskott för sig.
Tidigareläggning av nollegeneralens val

Ett stort problem för nollegeneralen är att man redan från början hamnar efter i arbetet då
alla fhöb väljes betydligt tidigare. Om nollegeneralen väljs före kan den förbereda bättre inför
att fhöben väljs samt att rekrytering av övriga i nollningsutskottet kan läggas lite tidigare. På
så sätt kommer det bli mindre stressigt i början av våren samtidigt som nollegeneralen på ett
bättre sätt kan introducera fhöben. För mer bakgrund se den separata motionen.
Utöver dessa punkter har Jakob under våren arbetat med att standardisera många av de
arbetsuppgifter som finns så att det ska vara enklare för kommande nollegeneraler att utföra
dem.

Övrig feedback
Under året har det i många sammanhang inkommit kommentarer på arbetet. Här presenteras
de mest relevanta som har inkommit.
●

Tråkigt att samarbetet inom Reftec prioriteras bort.

Här menas framförallt att det kan vara väldigt insiktsfullt att byta ut idéer mellan de olika
teknologkårerna i Sverige om hur nollningen kan förbättras. Samarbetet kan ge bra
perspektiv på vad vi gör bra under nollningen och vad som kan förbättras. Tidigare fanns
MARK som var nollegeneralens kontaktforum mellan olika teknologkårer. Det har dock nu
tagits bort och dessa frågor diskuteras istället i SORK som är aktivitetssamordnarens
samarbetsorgan. Arbetsgruppen tycker att man bör vänta med att inkludera nollegeneralen i
Reftecarbetet innan man har landat efter dessa ändringar. Om man känner i framtiden att det
igen finns tid för samarbetet kan man inkludera det igen senare.
●

Strukturförändringarna som föreslås är bra oavsett arvodering eller inte. De är
däremot inte tillräckligt för att ta bort arvoderingen.
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Den här håller arbetsgruppen inte med om. Det har även arbetats mycket på standardisering
och omprioritering i arbetsuppgifter vilket kombinerat med den nya utskottsstrukturen
bedöms räcka för att nollningen kan hållas ideellt.

Handlingsplanen
Med bakgrund i årets arbete har man kommit fram till följande idé.
Utskottsstrukturen och posten nollegeneral:
Vi inför posten nolleamiral som ska ha det övergripande nollningsansvaret och sköter
kommunikationen mellan nollningsutskottet, Phöben, överiga utskott och heltidarna.
Nollegeneralen kvarstår som post men ska bara ha ansvaret över nollningen på kåren
centralt, dvs alla evenemang. Det är också nollegeneralen som blir ledare för
nollningsutskottet och överstarna. Vi tror att detta ger en tydlig uppdelning i arbetsuppgifter
samt en tydlig kommunikationsväg mellan de olika parterna involverade.
Fördelen med skapande av en ny post är också att det är en av de få lösningar som kan tackla
problemet med generalsekreterarens arbetsbelastning. Med denna lösning ska nollegeneralen
förhoppningsvis hinna med kvittoredovisningen bättre.
Det finns några risker med denna idé:
●

●

●

Införande av extra post: Då vi inför en till post blir vi mer beroende av huruvida det
finns sökande till poster. Vi tror dock att det är en nödvändig ändring samt att
tidigareläggningen av valet gör det lättare att välja funktionärer i tid.
Attraktiva poster: Nolleamiralen kan vid första anblick inte verka som den mest
attraktiva posten. Detta kan man lösa med bra marknadsföring samt att inkludera
nolleamiralen socialt i övriga nollningsutskottet.
Otydlig arbetsfördelning första året: I och med att vi splittar en post i två enskilda poster
kan det i början uppstå situationer där det inte är tydligt vem av de två som har
ansvaret. Detta är dock oundvikligt vid förändringar och kräver helt enkelt att både
nolleamiralen och nollegeneralen kommunicerar bra mellan varandra.

Arbetsuppgifter:
Sammanfattningsvis har arbetsuppgifter under nollningen standardiserats, delegerats till
andra eller tagits bort. Då en av avgränsningarna var att gruppen i sig inte skulle detaljstyra
evenemang skriver vi här inte mer utan hänvisar till stycket “Övriga aktiviteter under våren”.
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I Kårstyrelsens och fullmäktiges tjänst, dag som ovan

LINNEA THÖRNQVIST

JOOST KRANENBORG

Projektgruppsledamot vp3 17/18

Projektledare vp3 17/18

KLARA OLLI

JAKOB NILSSON

Projektgruppsledamot vp3 17/18

Projektlgruppsledamot vp3 17/18
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Utskottsdirektiv
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: S??-17/18
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär): -

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 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 (version 1, nuvarande system)
NollU består av en Nollegeneral, en Vice Nollegeneral samt erforderligt antal Øverstar.

4.1. Nollegeneral
Nollegeneralen är utskottsordförande i NollU samt 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,
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samt för att säkerställa att alla nollningsfunktionärer vid både Teknologkåren centralt dess
sektioner får lämplig utbildning inför nollningen.

4.2. Vice Nollegeneral
Vice Nollegeneral ansvarar för leda Øverstarnas arbete och att säkerställa att Teknologkårens
centrala nollningsevenemang genomförs. Det innebär att Vice Nollegeneral är ansvarig för
att välja Øverstar, tilldela dem ansvarsområden, sammankalla och leda Øverstemöten samt
säkerställa att Øverstegruppens arbetsuppgifter utförs.

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 Vice Nollegeneralen i samband med valet av
Øverstar eller genom gemensamt beslut i Øverstegruppen i början av året.

4. Organisation (version 2, nya systemet)
NollU består av en Nollegeneral, en Nolleamiral samt erforderligt antal Øverstar.

4.1. Nollegeneral
Nollegeneralen är utskottsordförande för NollU samt ansvarar för leda Øverstarnas arbete
och att säkerställa att Teknologkårens centrala nollningsevenemang genomförs. Det innebär
att Nollegeneralen är ansvarig för att välja Øverstar, tilldela dem ansvarsområden,
sammankalla och leda Øverstemöten samt säkerställa att Øverstegruppens arbetsuppgifter
utförs.

4.2. Nolleamiral
Vice Nollegeneral ansvarar för att på en övergripande nivå samordna sektionernas nollningar.
Detta görs bland annat genom Øverphøskollegiet, vilket Nolleamiralen ska sammankalla och
leda. Nolleamiralen 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 dess sektioner får lämplig utbildning
inför nollningen.

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 Nollegeneralen i samband med valet av Øverstar
eller genom gemensamt beslut i Øverstegruppen i början av året.
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Varför?
Bakgrund och syfte
Fullmäktige har tagit beslutet att arvodera Nollegeneralen vår och sommar under 2017 resp.
2018, varpå Nollegeneralen ska övergå till att vara en ideell funktionärspost. Det innebär att
sättet Teknologkåren arbetar med Nollningen från centralt håll behöver förändras för att tillåta att
helt ideell grupp planerar och genomför den. Det i sin tur innebär att det kan behövas
arbetsförändringar i Nollegeneralens arbete men det kan lika väl innebära förändringar i själva
Nollningen.

Vad?
Projektmål
●
●
●
●

Sammanställa arbetsuppgifter för Nollegeneral och Nollningsutskottet
Skapa ett utskottsdirektiv för Nollningsutskottet som sätter grunden för en god fördelning av
arbetsuppgifter
Lägga fram en plan för hur ansvarsområden som inte längre kan ligga på Nollegeneralen kan
fördelas, och på vilka i så fall.
Skapa en tydlig utvärderingsmall att använda efter förändringarna.

Vem?
Projektgrupp
●
●
●

Nollegeneral (Experthjälp, heltidare under våren)
Joost (TLTH)
Linnea Thörnqvist (Vice nolle-G, experthjälp)

Samarbetspartners och intressenter
●
●
●

Nollningsutskottet
PHÖB
Heltidare

Hur?
Aktiviteter
●

Sammanställa Nollegeneralens och Nollningsutskottets arbetsuppgifter, här ska man även ta del
av tidigare utredningar då nollningen har varit med i verksamhetsplanen året innan.

●
●
●
●

●
●
●

Skicka ut sammanställningen till tidigare Nollningsutskott och se om något missats.
Omstrukturera dessa uppgifterna till en arbetsplan som passar för en ideell grupp.
Skicka ut på remiss till tidigare Nollningsutskott och intresserade.
Utskottsdirektiv - ny utformning av utskottet
○ Viktigt att ta med: När väljs Nollningsutskottet?
○ Skapa en utskottsstruktur mer likt ARKADs
Riskanalys - vart kan förändringarna brista?
Mall för utvärdering
Rapport till Fullmäktige

Tidsplan
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sammanställa Nollegeneralens och Nollningsutskottets arbetsuppgifter från våren - Färdigt
slutet LP1
Skicka ut den preliminära sammanställningen till tidigare Nollningsutskott - Slutet LP1-början
LP2
Utvärdering av Nollningen - efter nollningen.
Sammanställa resten av arbetsuppgifterna, samt sammanfatta svar från Nollningsutvärdering
början i LP 2.
Skriva utskottsdirektiv - mitten av LP 2
Omstrukturera arbetsuppgifter och gör upp ett förslag på hur dessa förändras eller omfördelas slutet på LP 2.
Skicka ut förslaget på remiss till tidigare Nollningsutskott och intresserade - få in svar LP 3.
Skapa utvärderingsmetod, m.h.a. riskanalys - mitten LP 4
Skriva slutrapport - LP 4

Redovisning
●
●

●
●

Slutrapport - beskriver plan och det som genomförts, hänvisar till:
Utskottsdirektiv - som beskriver slutmålet
○ Ny utformning av utskottet
○ T.ex. fler ansvarsposter (ideella)
Riskanalys - vad kan gå fel och vad behöver utvärderas?
Utvärderingsmall efter förändringar.

Budget
Fika!
Risker
●
●
●
●

Sammanställning av arbetsuppgifter kan dra ut på tiden.
Nollegeneralens överlämning över jul, även för resten av Nollningsutskottet.
Det är lite av ett kontroversiellt projekt, vilket är värt att ha i åtanke när man skickar remisser/ber
om input.
Våröverlämningen kan bli ett svårt moment med många nya funktionärer

Avgränsningar
●
●
●
●

Arbetsgruppen ska inte utföra själva Nollningsutvärderingen, endast bidra till den för att få in
behövd information.
Val av Nollningsfunktionärer vid sektioner jämfört med kåren (Kårens val är sent, många som
först söker via sektioner).
Inte fundera på Nollningens innehåll eller detaljstyra evenemang.
Bortse från ekonomiska förändringar, t.ex. stödet från LTH.

STYRELSEHANDLING/FULLMÄKTIGEHANDLIGN
Motion – Långsiktiga ekonomiska mål
Kårhuset Lund, 2018-05-18
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Motion – Långsiktiga ekonomiska mål
1.
Sammanfattning
Teknologkårens ekonomi är för stor och omfattande för att endast ta hänsyn till resultatet ett
år i taget. För att Teknologkårens verksamhet ska förbli stabil och längre ekonomiska mål
ska kunna tas i beaktning behöver Teknologkåren en långsiktig ekonomisk plan.
Bugtetgruppen 18/19 har under våren disskuterat fram ett förslag på en första version av
Teknologkårens långsiktiga ekonomiska mål. Denna versionen har bara ett 5 årit mål för
budgeten men mallen innehåller 5,10,15 och 25årigt mål för både donationer och budget.
Tanken är att de långsiktiga enkonomiska målen ska vara ett fristående dokumet från
budgeten men ska ses som ett komplement vid budgetsättning och ekonomisk planering.
Tanken är också att vid uppdateringar av de långsiktiga ekonomiska målen så kan de göras på
samma sätt som budgeten, dvs. Att nya versioner läggs till och ersätter befintliga men tidigare
versioner tas inte bort från hemsidan likt riktlinjer/policyer.
Förslaget för Teknologkårens långsiktiga ekonomiska mål (version 2018) finns som bilaga till
denna handlingen
(Budgetgruppen 18/19 bestod av Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria Gunnarsson, Maria
Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)

2.

Förslag

att

Fullmäktige antar de långsiktiga ekonomiska målen enligt bilaga

I Budgetgruppens tjänst, dag som ovan
ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 18/19

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(1)
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Teknologkåren långsiktiga ekonomiska mål
Version 2018/19
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Teknologkårens ekonomi är för stor och omfattande för att endast ta hänsyn till resultatet ett
år i taget. För att Teknologkårens verksamhet ska förbli stabil och längre ekonomiska mål
ska kunna tas i beaktning behöver Teknologkåren en långsiktig ekonomisk plan.

1.2.

Syfte

Syftet med detta dokumentet är att det ska vara ett komplemnt till budgeten och
budgetsättningen. Den ska också hjälpa Teknologkåren att kunna lägga långsiktiga
ekonomiska mål för Teknologkåren.

1.3.

Omfattning

Dokumentet omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Nedan följer historiken för denna detta styrdokumentet.
Utkast färdigställt av: Budgetgruppen 18/19 (Anders Nilsson, Agnes Sörliden, Maria
Gunnarsson, Maria Ekerup, David Uhler Brand, Jacob Tyrberg och Olov Günther Hansen)
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM6/2018
Fastställd omarbetning enligt beslut: -

2.

Historik/Dagens ekonomiska förutsättning

Teknologkåren har under de senaste 5 åren ca haft ett bokförings resultat på sammanlagt ca
2,75 miljoner kronor och en positiv förändring i den likvida balansen på ca 0,5 miljoner
kronor. (Detta är utan större utdelningar från KFS)
Teknologkåren skriver i dagens läge av sina inventarier på max 5år då detta oftast är
inventariernas beräknade livstid. Teknologkåren äger i dag inventarier till ett beräknat
nyvärde av ca 4,5 miljoner kronor.
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3.

Ekonomiska mål

3.1.

5 årigt mål

3.1.1. Budget

Teknologkåren ska för de kommande 5 åren budgetera sitt resultat så att befintlig
verksamhet och inventarier kan underhållas och bevaras. Teknologkåren ska fortsätta
använda sig av avskrivningar för att tydliggöra kostnaden av återkommande större
nyinvesteringar i budgeten. Teknologkåren ska också i den mån möjligt sträva efter att ha ett
överskott som täcker de fonduttag som gjorts för verksamhetsåret samt göra riktade
avsättningar för kommande större ombyggnationer av Kårhuset och kårens lokaler.
Dock ska Teknologkåren positiva resultat endast finansieras av extern verksamhet så som
näringslivs- och uthyrningsverksamhet, i övrigt ska Teknologkåren fortfarande vara
nollbudgeterad.
Verksamhetsår
Budgeterat
resultat

18/19
+ 750 000 kr

19/20
+ 750 000 kr

20/21
21/22
+ 500 000kr + 500 000 kr

22/23
+ 500 000 kr

Resultatet för 18/19 är enligt VårFM 2018 budgeterad för + 750 000 kr. 18/19 är även ett
jubileumsår som har en budgeterad kostnad på 250 000 kr.
Resultatet för 2019/20 är en uppskattning på vad bokföringsresultatet kommer vara om verksamheten inte
ser större förändringar och förväntade större nyinvesteringar görs. Denna uppskattning arbetar med att
19/20 ej är ett jubileumsår men annan verksamhet kommer ersätta denna kostnad.
Resultaten för 2020/21-2022/23 är en uppskattning på hur Teknologkårens bokföringsresultat kommer
gradvis återgå till ett lägre resultat. Detta motiveras i att målet för verksamheten är att återgå till fler
funktionärer och fler projekt, detta motsvarar tidigare år, innan 18/19. Innebörden i detta är att kunna ha
ökade kostnader utan behov av ytterligare intäkter. Man ska även fortsätta sträva efter att bibehålla denna
nivå för att kontinuerligt kunna avsätta medel till fonder, framförallt Kårhusfonden.

3.1.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 5 årigt mål donationer än.

3.2.

10 årigt mål

3.2.1. Budget

Teknologkåren har inte satt något 10 årigt mål för budgeten än.
3.2.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 10 årigt mål donationer än.
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3.3.

15 årigt mål

3.3.1. Budget

Teknologkåren har inte satt något 15 årigt mål för budgeten än.
3.3.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 15 årigt mål donationer än.

3.4.

25 årigt mål

Teknologkåren har inte satt något 25 årigt mål än. Dock måste Teknologkåren enligt Kårhusavtalet åter
investera medel i Kårhuset år 2043. Investeringen ska motsvara i värde den investering som gjordes år 1993,
12 700 000 kr, justerat efter konsumentprisindex.
3.4.1. Budget

Teknologkåren har inte satt något 25 årigt mål för budgeten än.
3.4.2. Donationer

Teknologkåren har inte satt något 25 årigt mål donationer än.
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