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Varmt välkomna,
HANNA JÄRPEDAL
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Lund, 16 December 2018
Hanna Järpedal, Styrelseordförande

S8 18/19

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Maria Gunnarsson till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 2:a januari.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Hanna Järpedal
Styrelseordförande 18/19

Beslutsförslag och kommentarer
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande av Arkivutskottets
funktionärer
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf, Arkivutskottets ordförande

Stadfästande av Arkivutskottets funktionärer
Bakgrund
Arkivet har under inlett sin verksamhet och jag har som ordförande valt ut en grupp som jag
tror kommer göra ett utmärkt arbete.
Processen såg ut som följande, under slutet av vårterminen fanns det ett formulär ute för att
ansöka till arkivet. Den skickades ut två gånger via kårnytt. Efter sommaren så valde jag ut
genom intervjuer.

Förslag
Jag föreslår därför att styrelsen stadfäster följande personer som Arkivarier i arkivutskottet
18/19:
●
●
●
●

Björn Sanders
Agnes Sörliden
Olov Günther-Hanssen
Henrik Paldán

I Arkivets tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Arkivutskottets ordförande, 18/19

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Stadga §10.11
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf

Motion: Stadga §10.11
Bakgrund
Teknologkårens stadga §10.11 begränsar vilka som får vara funktionärer på sina respektive
sektioner. Under föregående verksamhetsår så började ett par sektioner begränsa detta
ytterligare.
Diskussionen startade då om huruvida detta bryter mot Teknologkårens stadga.
Jag gick därför igenom och letade i sektionernas styrdokument för att hitta formuleringar av
detta slag.
Jag har lagt in korta kommentarer per varje sektions stadga i nedanstående tabell, dessa är skrivna kursivt.

Sektion

Formuleringar gällande funktionärsskap

F

§5.1 Valbarhet
Valbar till funktionär är person som omfattas av §1.2 , eller person som vid
något tillfälle de senaste två åren har omfattats av paragraf §1.2.2.
§1.2 Uppgift
F-sektionen har som ändamål att
a. stödja och värna medlemmarnas studier och studiesituation
b. tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen c. främja kamratskap och
god anda bland medlemmarna
Tror istället hänvisningen bör leda till.
§1.6 Sammansättning
Sektionen omfattar
A. inspektor
B. medlem
C. hedersledamot
D. särskild ledamot
E. stödmedlem
§1.6.2 Medlem
Medlem är varje vid F-, Pi-, eller N-programmet inskriven studerande, som är
medlem av TLTH. Medlem äger rätt att taga del av sektionens protokoll och
övriga handlingar.

E

§12:1 Valbarhet
Valbar till ledamot av Styrelsen och till Ordförande av Valberedningen är envar
myndig svensk medborgare och ordinarie medlem av Sektionen.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Stadga §10.11
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf

Valbar som Inspektor är envar lärare verkande vid LTH.
Valbar som Revisor eller Revisorsuppleant är de som uppfyller kraven i §6:3.
Valbar som funktionär är ordinarie medlem och då Reglementet ej föreskriver
annorlunda även förutvarande medlemmar av Sektionen.
I de fall då uppdragets art så kräver skall samhällets åldersgränser beaktas.
M

Hemsidan ligger nere och jag har därmed inte tillgång till M-sektionens stadga. :/

V

§ 2:3 Rättigheter
Medlem äger rätt:
A. att med en röst deltaga på Sektionsmöte.
B. att kandidera till Sektionens funktionärsposter.
C. att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter.
D. att taga del av Sektionens protokoll och handlingar.
E. att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
F. att vara valbar till samtliga av sektionens poster

A

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

K

Ordinarie funktionär
§12:1:1 Valbarhet
Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:1:2.
§5:1:2 Medlemskrav
Ordinarie funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är skyldig att under
sin mandattid vara medlem av Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan
Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav
projektfunktionär
§5:2:6 Val
Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2:2. I övrigt väljs Projektfunktionär
enligt föreskrifter i Policy för Projektfunktionärer.
§5:2:2 Medlemskapskrav
Projektfunktionär är skyldig att under sin mandattid vara medlem av Sektionen.
Om särskilda skäl föreligger kan Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja undantag
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Stadga §10.11
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf

från detta krav.
Revisor
§9:1:1 Valbarhet
Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare, ha den insikt i
ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor om denne har
näringsförbud. Revisorerna får inte revidera ett år då de haft ekonomiskt
ansvar på Sektionen.
D

§10.1 Valbarhet
Valbar till funktionärspost är endast sektionsmedlem, undantaget val av
revisorer samt inspektor.

W

W-sektionen begränsar valbarhet per respektive post, nedan följer en lista över dessa
begränsningar. Det ska tilläggas att detta regleras i sektionens reglemente.
Ordförande
Ordförande bör vara minst 20 år gammal vid tillträde till posten.
Kassör
Kassören bör vara minst 20år gammal vid tillträde till posten.
Sexmästare
Sexmästare bör ha fyllt 20 år vid tillträde för att underlätta utförandet av
postens ansvarsområden.

I

§6:1 Valbarhet
Valbar till styrelsen och som funktionär är till Sektionen ordinarie medlem
såväl som stödmedlem.
§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.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Stadga §10.11
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf

§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.
ING

§ 11.1 Valbarhet
Valbar till sektionsstyrelsen, valberedningen är envar som är ordinarie medlem
av ING-sektionen.
Valbar som inspektor är endast lärare med fast tjänst vid LTH.
Valbar som revisor är de som uppfyller kraven i § 6.3.
Valbar som funktionär är ordinarie och förutvarande medlem av
ING-sektionen.
I de fall då uppdragets art så kräver, så ska åldersgränser enligt svensk
lagstiftning beaktas.

Dokt

Ingen stadga hittad heller, men tvivlar på att det är applicerbart

Problematisering

Som exempel tar jag W-sektionen ovan.
På W behöver sexmästare behöver vara över 20, av anledningen att sexmästaren är den
person som söker tillstånd. För att söka tillstånd behöver en vara 20 år gammal eller äldre.
Detta bryter uppenbarligen mot Teknologkårens stadga, det finns därtill inget som stipulerar
att det måste vara just sexmästaren som söker tillståndet.

Mer problematiskt blir det i förhållande till t.ex. ordförande.
W väljer en ordförande som är under 20 år. Ordförande, tillsammans med kassör är inom de
flesta organisationer PBI, person av betydande inflytande. Enligt alkohollagen behöver PBI
vara 20 år gammal eller äldre. Vilka personer som är PBI regleras av alkohollagen.
Även detta bryter mot Teknologkårens stadga, dock är det lämpligt att Svensk lag har
företräde och att en då inte bör välja någon som är yngre än 20 år.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Stadga §10.11
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf

Teknologkårens formulering

§10.11

Funktionärer
Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive
Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion,
utom rent utbildningsspecifika sådana.

Sammanfattning
M och Dokts, stadgar har inte funnits i skrivande stund och kan därför inte hänvisas till
E, W, ING har formuleringar som begränsar enligt lagstiftning eller enligt ålder.
I har formuleringar som begränsar att varje individ får inneha max en post i taget.
Jag anser att Is formulering ligger utanför vad Teknologkårens stadga reglerar, där föreligger
inte någon konflikt. E, W, ING är i konflikt med Teknologkårens stadga.
Jag ser två olika lösningar på detta.
1. Teknologkåren behåller sin nuvarande formulering och ber sektionerna att lösa
eventuella konflikter med vår stadga. Detta kommer fortfarande tillåta sektionerna
att begränsa vem som får söka poster som räknas som PBI.
2. Teknologkåren ändrar sin formulering till att även begränsa sökanden baserat på
Svensk lag.
Jag anser personligen att lösning 2 är att föredra. Detta kommer dock öppna upp för
tolkningar såsom W har gjort ovan där de även begränsar sökande till Sexmästare. Detta
skulle göras genom att varje sektion skriver in i sina styrdokument vem som söker tillstånd,
på så sätt kan vem som helst söka men valbara blir endast personer av en viss ålder.
Jag anser att fördelen med en ny formulering överväger nackdelarna då vi blir tydligare ut
mot sektionerna vad som gäller.

Förslag
jag föreslår således
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Stadga §10.11
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf

att

ändra Teknologkårens stadaga §10.11 från formuleringen ovan till:

§10.11

Funktionärer
Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive
Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion,
utom rent utbildningsspecifika sådana.
I de fall då funktionärspostens art så kräver skall svensk lag beaktas.

I Tekonologkårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Styrelseordförande 17/18
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STYRELSEHANDLING
Motion - Tillägg samt uppdatering av
attesträttslistan
Kårhuset Lund, 2018-12-04
MARIA EKERUP, Generalsekreterare 18/19

Motion - Tillägg samt uppdatering av
attesträttslistan
1.

Bakgrund

Sedan attestlistan klubbades så har det tilkommit ett par poster samt att en post har
förändrats. Därförtycker jag att vi borde uppdatera attestlistan så att den speglar verkligheten
bättre och för att underlätta för våra funktionärer när de ska utföra sitt arbete. De posterna
det handlar om är tillägg av nolleamiralen och Head of international introduction samt en
förändring av nollegeneralens attestnivå.

2.

Förslag

Förslaget som jag vill lyfta fram ser ut som följande.
Nollegeneralen: Nollegeneralen är inte längre heltidare och borde därför inte längre har
heltidarattestnivån på 7 000 kr/dag. Detta beror på att nollegeneralen kommer inte vara lika
mycket på kontoret som tidigare då den var heltidsarvoderad och därmed inte längre ha en
lika naturlig kontakt med generalsekreteraren. Detta medför att det inte kommer vara lika lätt
att bolla ekonomiska frågor, beslut eller följa upp budgeten. Vilket som generalsekreterare
kan vara ganska skönt att kunna göra. Det sker inte heller lika många stora utgifter på våran
som det gör på hösten vilket gör att 3 000 kr/dag borde räcka.
Nolleamiralen: Nolleamiralen är en helt ny post och därmed är det svårt att sätta en bra
attest gräns. Men eftersom det inte sker så mycket stort ekonomiskt under våren som rör
nollningen så föreslår jag att sätta attestnivån på samma nivå som för de andra
utskottsorfröradena på 3 000kr/dag.
Head of international introduction: Denna posten är även den ny vilket gör det lite svårt
att sätta en attestnivå, men eftersom head of internationel introduction har alla sina
evenemang och mestadelen av sin ekonomi efter jul (på detta verksamhetsåret). Kan det vara
bra att den har lite mer attest än vad nollegenaralen och nolleamiralen har. Därför har jag satt
dem till 5 000 kr/dag.

Med ovanstående förklaring så vill jag därför yrka på följande.
Jag yrkar därför på
att
ge Nollegeneralen budgetansvar samt attesträtt på 3 000 kr/dag för resultetenheterna
NOL01, NOL10 och FUV03 för verksamhetsåret 18/19.
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STYRELSEHANDLING
Motion - Tillägg samt uppdatering av
attesträttslistan
Kårhuset Lund, 2018-12-04
MARIA EKERUP, Generalsekreterare 18/19

att
ge Nolleamiralen budgetansvar samt attesträtt på 3 000 kr/dag för resultetenheterna
NOL01-NOL08 samt NOL10 för verksamhetsåret 18/19.
att
ge Head of internationel introduction budgetansvar samt attesträtt på 5 000 kr/dag
NOL09 för verksamhetsåret 18/19.

I Ekonominstjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP
Generalsekreterare 18/19

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(2)

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Teknologkårens
kamerautrustning
Kårhuset Lund, 2018-12-11
Christina Zhou, Informationsansvarig 2018

Motion angående Teknologkårens
kamerautrustning
Bakgrund
Det finns i nuläget inget direkta regler för kårens kamerautrustning. Vems ansvar är det om
saker försvinner eller går sönder? Under åren har det hänt att saker har försvunnit eller gått
sönder och det kan då vara bra om det finns regler kring vad som gäller, framför allt i de
fallen då utrustningen hyrs ut.

Förslag
Jag har skrivit en riktlinje angående Teknologkårens kamerautrustning.
Jag yrkar därför på
att

riktlinjen ska godkännas

I Organets tjänst, dag som ovan

CHRISTINA ZHOU

Informationsansvarig 2018
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RIKTLINJE
Riktlinje för Teknologkårens
kamerautrustning
Kårhuset Lund, 2018-12-11
Fullmäktige/Styrelsen

Riktlinje Teknologkårens kamerautrustning
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer beskriver hur Teknologkårens kamerautrustning ska användas och vem som
ansvarar för att lämna ut utrustning som ska lånas eller hyras och att dessa riktlinjer efterföljs.

1.2.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att Teknologkårens kamerautrustning ska kunna användas på ett
ändamålsenligt vis, där både den centralorganisationens, Sektionernas och de Fria
föreningarnas verksamhet i huvudsak prioriteras. Därutöver strävar dessa riktlinjer efter en
ansvarsfull hantering av kamerautrustningen.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation, Sektionerna och de Fria
föreningarna.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Christina Zhou
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Här skriver man sitt namn om man omarbetar en policy
Fastställd omarbetning enligt beslut: Och här skriver man när den nya versionen börjat gälla.
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RIKTLINJE
Riktlinje för Teknologkårens
kamerautrustning
Kårhuset Lund, 2018-12-11
Fullmäktige/Styrelsen

2.
2.1.

Kamerautrustningen
Ändamål

Kamerautrustningen ska endast användas för Teknologkårens, Sektionernas och de Fria
Föreningarnas verksamhet. Om särskilda fall föreligger kan Informationsansvarig besluta
att göra undantag från dessa regler.

2.2.

Bokning

Bokning sker genom att kontakta Informationsansvarig och specificera vad som önskas
bokas. Bokningen är ej giltig förrän bekräftelse har erhållits.
Vid speciella tillfällen kan kamerautrustningen ombokas av Informationsansvarig till annan
verksamhet. Detta meddelas i sådana fall av Informationsansvarig.
Om Informationsansvarig ej är kontaktbar innan bokningen och den ej är godkänd har
heltidare rätt att besluta om bokningens godkännande.

2.3.

Ansvar

Den som hämtar ut kamerautrustningen är ansvarig för att dessa lämnas tillbaka till
Informationsansvarig eller heltidare.

2.4.

Skador

Om skada uppstår då kamerautrustningen används i tjänsten med normal aktsamhet
ansvarar Teknologkåren för att åtgärda skadan. Informera Informationsansvarig om
skador för att dessa ska kunna fixas. Om utrustning tappas bort vid användning för
Teknologkårens verksamhet ska Informationsansvarig meddelas detta för att kunna hitta
en lösning på situationen tillsammans med Generalsekreteraren. Vid borttappad utrustning
i samband med en uthyrning bekostar kunden återinköp av utrustning med motsvarande
specifikationer.

2.5.

Tolkning

Informationsansvarig sköter den löpande verksamheten och bestämmer hur
kamerautrustningen ska användas. Om du är missnöjd med Informationsansvarigs beslut
kan detta överklagas till Kårstyrelsen.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående ansvarsfrihet för
Reftecs styrelse 17/18 - igen
Kårhuset Lund, 2018-12-10
Maria Gunnarsson, Kårorsdörande 18/19

Motion angående ansvarsfrihet för Reftecs
styrelse 17/18 - igen
Bakgrund
Styrelsen för Reftec består av respektive medlemskårs ordförande. Kårstyrelsen har vid ett
tidigare möte beslutat om att bevilja ansvarsfrihet för Reftecs styrelse för 17/18, men efter
det så upptäckte en annan medlemskår en felaktighet i verksamhetsberättelsen. Det stod
nämligen tidigare att en prissumma betalades ut i samband med Reftecs stora pris, men det är
felaktigt då det inte följer med några prispengar till detta pris och heller inte betalades ut
något. Därför vill jag nu att frågan lyfts igen. Bifogat ligger den uppdaterade
verksamhetsberättelsen för Reftec för 17/18.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Teknologkåren beviljar ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 17/18.

I KORKs tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Föreningen Reftec

Uppsala, 2018-06-20
Sida 1 (2)

Sveriges teknologkårer i samverkan

Verksamhetsberättelse – Reftec
Föreningen Reftec är ett samarbete mellan de sju största natur- och teknologkårerna i
Sverige. Organisationen är uppbyggd så att det finns olika arbetsgrupper
korresponderande till olika intresseområden eller verksamhetsområden. Under
2017/2018 har följande arbetsgrupper funnits (för mer information, se Riktlinjer för
arbetsgrupper):
-

KORK1
VORK
RUBIK
ARG
STORK
STARK
INTORK
SMURF2

Varje arbetsgrupp är för det mesta självdrivande och det är, förutom enstaka
gemensamma träffar, endast under överlämningskonferensen som samtliga
arbetsgrupper träffas. I sin helhet har verksamheten förvaltats i enlighet med gällande
styrdokument och lagar. Ett arbete har bedrivits för att förtydliga och förenkla den
struktur som finns och mallar har tagits fram. Detta baserat på den feedback som
mottagits från föregående år. Två större utvecklingsarbeten har skett under året.
Det första är en översyn av arbetsgrupperna. Det är svårt att skapa grupper som passar
bra för samtliga representanter från samtliga kårer, detta då ledningsgrupperna vid de
olika kårerna är organiserade på olika sätt. Ett resultat från detta är det påbörjade arbetet
med att lägga ner SMURF. Anledningen till detta är att det endast finns två poster som
skulle tjäna på detta utbytet och då gjorde styrelsen bedömningen, i samråd med
respektive kårstyrelser och berörda poster, att detta är ett samarbete som gör sig bättre
avskilt från föreningen. Den andra förändringen var ett arbete med att förtydliga
STARKs syfte. Detta visade sig svårt då de inblandade posterna kan arbeta med samma
frågor men från olika perspektiv och arbetet är inte avklarat.
Den andra stora förändringen är en uppdatering av stadgan och Riktlinjer för
arbetsgrupper. Dessa har främst uppdaterats som en konsekvens av det andra arbetet
men det ansågs även behövas en del andra justeringar för att göra styrdokumentet
tydligare och mer transparenta. För att den nya stadgan ska börja gälla måste den
godkännas av samtliga kårstyrelser, vilket inte har hunnits med på grund av en oenighet
1
2

Även styrelse för Reftec
Har ej bedrivit någon verksamhet under 2017/2018
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kårerna emellan. Denna är nu avklarad men först efter sista kårstyrelseträffen. Därför
har allt nödvändigt underlag bearbetats för att nästkommande styrelser ska kunna
godkänna revideringen av stadgan i början på nästkommande verksamhetsår.
Då föreningen ej tar ut någon medlemsavgift så finns det inga intäkter och den enda
utgiften för verksamhetsåret har varit administrativa avgifter. Underskottet har därmed
hanterats av tidigare kapital i balansräkningen. Hur föreningen ska agera när
besparingarna tar slut, är något som bör behandlar under de närmast kommande åren.
Styrelsen har efter samråd med arbetsgrupperna beslutat att dela ut Reftecs stora pris till
Inga ingenjör.
Avslutningsvis vill styrelsen för Reftec 2017/2018 tacka samtliga kårer för sitt
engagemang.

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:
Sven Hultins gata 4
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas väg 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
MIT-huset, Umeå universitet

Postadress:
412 58 Göteborg
581 83 Linköping
100 44 Stockholm
971 87 Luleå
223 62 Lund
752 37 Uppsala
901 87 Umeå

Telefon:
031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 89
070 - 418 79 21
018 - 57 25 21
070 - 606 62 76

e-mail:

ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ko@ntk.umu.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ARG
Linköping, 2018-05-18
Näringslivsansvarig LinTek,
Arbetsmarknadsenhetens ordförande Chalmers
Sida 1 (10)

Föreningen Reftec
Sveriges teknologkårer i samverkan

Verksamhetsberättelse – [ARG]
Det har varit ett blomstrande år för ARG:s interna organisation. Fokus och mål utöver syftet har
varit att lämna över ett väl fungerande organ till våra efterträdare då vi blev inkastade i en rätt
instabil organisation.

Mål och syfte
Huvudsyftet med ARG är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan RefTeC:s
medlemskårer samt inspirera arbetsgruppens medlemmar.
Sekundärt syfte med ARG att hjälpa varandra att skapa relationer med näringslivet samt
tillsammans driva ett förbättringsarbete av näringslivssamverkan och arrangemang på kårerna.
Målet med året var att förtydliga och strukturera upp ARGkivet samt lämna över ett välfungerande
organ till våra efterträdare.
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Medlemmar
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Erik Englund (Hösten -17)
Mathias Bjerkliden (Våren -18)
Samarbetskontakt
Andrea Sjöberg (Hösten -17)
Ebba Hansson (Våren -18)
Projekledare för Utnarm
Emma Stam (Hösten -17)
Studiebevakare med arbetslivsansvar
LinTek - Linköpings Teknologers Studentkår
Beatrice Partain
Projektledare för LARM
Julia Bjers
Näringslivsansvarig
Teknologkåren vid LTH
Andreas Börjesson (Hösten -17)
Christian Håkansson (Våren -18)
Projektledare ARKAD
Jacob Tyrberg,
Näringslivsansvarig
THS - Tekniska Högskolan Studentkår
Jonas Rechreche
Näringslivschef
Axel Ingo (Hösten -17)
Lovisa Westerlund (Våren -18)
Projektledare Armada
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NTK - Umeå naturvetar- och teknologkår
Therese Sandén
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Philip Petersson
Projektledare Uniaden
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
MaiLi Schönning
Projektledare LARV
Chalmers Studentkår
Amanda Lindenmeyer Asadi
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Olof Svanberg
Vice ordförande Arbetsmarknadsenheten
Elin Melander
Vice VD Chalmers Promotion
Samuel Ört
VD Chalmers Promotion

Kalendarium och innehåll
Träff [1] – [18/9-19/9], [Göteborg och Chalmers]
Närvarande: Amanda Lindenmeyer Asadi, Olof Svanberg, Elin Melander, Beatrice Partain, Julia
Bjers, Erik Englund, Emma Stam, Andreas Börjesson, Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Axel Ingo,
Philip Petersson och MaiLi Schönning
Företagsträff: AkzoNobel
Tider och formalia
Under passet diskuterades främst syftet med organet ARG. Under ARG:s överlämning i juni
startade dessa diskussioner och det fanns nu tid att återkoppla gällande upplägget och
diskussionerna som fördes då. Under passet diskuterade kårerna även om det finns en möjlighet att
ha en vinteröverlämning, JÄTTEARG, likt tidigare år då kårerna inte sitter på samma
verksamhetsår.
Personlig utveckling
Under detta pass gick diskussionerna kring vad personlig utveckling är för de olika kårerna och hur
varje kår i dagsläget jobbar med att erbjuda sina studenter personlig utveckling. Då kårerna har
väldigt olika organisationer var det rätt svårt att ta med sig konkreta lösningar och tips. Trots det
var det en givande diskussion för att få förståelse för att personlig utveckling betyder olika hos olika
lärosäten.
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ARG från ett företagsperspektiv
Kalle Bryntesson från Akzo Nobel besökte mötet och gav en bild av hur organet har fungerat
historiskt samt hur ARG fungerar idag från ett externt perspektiv. Kalle höll också i en workshop
om change management, fördomar och gemensamma mål.
Intern och extern kommunikation
Detta passet fokuserade på erfarenhetsutbyte kring hur de olika kårerna kommunicerar. Först togs
ett antal fokusområden fram som sedan diskuterades. Dessa områden handlade bland annat om
marknadsföring mot företag och studenter, intern kommunikation inom en grupp samt
kommunikation mellan olika delar av kåren. Fokus i diskussionerna låg på de problem som olika
kårer upplevde och om andra kårer hade lösningar på dessa.

Träff [2] – [23/10-/24/10], [Umeå och UTN]
Närvarande: Amanda Lindenmeyer Asadi, Olof Svanberg, Elin Melander, Beatrice Partain, Julia
Bjers, Erik Englund, Emma Stam, Andreas Börjesson, Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Axel Ingo,
Therese Sandén, Philip Petersson och MaiLi Schönning
Sammanställning av Kalles övning i Härryda
Under första träffen som hölls i Härryda höll en representant från Akzo Nobel i ett pass om hur
organet ARG har fungerat genom åren. Den största delen av passet gick till att diskutera syftet med
organet och hur medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av att åka på träffarna. Under passet
beslutades det att ARG ska lägga lite tid på varje träff till verksamhetsutveckling. ARG 17/18 tog
även fram tre värdeord för verksamhetsåret: Progression, samarbete och kommunikation.
Prissättning, vad, hur och varför?
Under passet diskuterades priserna de olika kårerna tar för event samt vad för utgifter varje kår har
för varje arrangemang som arrangeras. En slutsats som drogs var att det finns en vinning i att ha
koll på vad för priser andra kårer och sektioner tar för liknande event. En intressant diskussion om
prissättning ledde in på andra funderingar varje representant har. Det diskuterades bland annat hur
varje kår samarbetar med högskolan, hur varje kår jobbar med sponsring men även hur varje kår
ställer sig till företag som ställer sig på campus utan att betala kåren för det.
Mässornas datum
Under detta pass diskuterades möjligheten att synkronisera höst- respektive vårmässornas
anmälningsdatum till nästa år för att göra det enklare för utställare att anmäla sig. Det beslutades att
detta skulle göras då vi inte såg någon nackdel med detta tillvägagångssätt. Utöver detta
diskuterades möjligheten till en gemensam informationssida med länkar till respektive mässa och
anmälningsinformation för att ytterligare förenkla för potentiella utställare. Då det funnits problem
med denna typ av satsningar tidigare år beslutades det att projektledarna i ARG ska arbeta internt
med detta i år för att se om vi kan ta fram ett arbetssätt som kan användas av våra efterträdare.
Konkurrens, internt samt mellan kår och sektioner
Här diskuterades det främst hur det ser ut med konkurrens mellan kåren centralt och sektionerna
idag och slutsatsen är att relationerna ser väldigt olika ut på respektive kår. Idag är eventmarknaden
blomstrande på skolorna med tanke på ingenjörsbristen samt högkonjunktur. Det diskuterades
därför även hur verksamheterna kommer se ut vid en eventuell lågkonjunktur.
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Alumniverksamhet och donationssystem
Det diskuterades hur alumniverksamheten på respektive kår ser ut idag där slutsatsen var att de
flesta kårer i dagsläget inte jobbar aktivt med alumnikontakt, men det finns ett intresse från flera
håll att dra igång det. Samma gäller med donationssystemsfrågan.
Marknadsföring mot studenter och företag
Fokus på detta pass var erfarenhetsutbyte mellan de olika kårerna om hur vi arbetar med
marknadsföring, både mot våra egna studenter och mot externa aktörer. Det framkom att i princip
ingen av kårerna arbetar speciellt aktivt med marknadsföring mot företag i dagsläget.

Träff [3] – [5/3-6/3], [Lund och NTK]
Närvarande: Amanda Lindenmeyer Asadi, Olof Svanberg, Elin Melander, Samuel Ört, Beatrice
Partain, Julia Bjers, Mathias Bjerkliden, Ebba Hansson, Christian Håkansson, Lovisa Westerlund,
Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Therese Sandén, Philip Petersson och MaiLi Schönning
GDPR
Under den här punkten pratade vi om hur vi skulle strukturera upp ARGkivet. Vilket lärosäte som
skulle ta vilken del i ARGkivet.
Vad är studentnytta?
Vi diskuterade vad som faktiskt är studentnytta samt hur vi ska kunna arbeta med studentnyttan
inom våra poster så det inte bara blir så pengafokuserat så vi mindre och mindre kan tänka “de som
betalar mest får komma hit”. Det pratades också var gränsen går mellan studentnytta och inte
studentnytta.
Ekonomi
Vi diskuterade om mässornas baspaket skulle höjas och hur mycket exakt.
Samarbetsavtal och evenemangsavtal
Här diskuterade NA vilka huvudsamarbetspartners varje kår har, vilka återkommande punkter det
finns i ett HSP-avtal samt vilka problem som har uppstått med diverse avtal.
Gemensam utvärdering mellan lärosäten
NA: Tidigare år har det i ARG diskuterats ifall lärosätena ska ha en gemensam utvärdering så det
blir enklare att se vilka “fel” som företag gör. Vi kom fram till att vi skulle kunna utvärdera
företaget (internt inom ARG) och att företaget får utvärdera oss.
PL:
Anmälningssystem för framtiden
(PL)
Planering och riktlinjer vid näringslivsevenemang
Här diskuterade näringslivsansvariga hur de gör inför ett event, hur de pitchar till företag samt hur
varje kår tar reda på vad det är studenterna faktiskt vill ha som näringslivsevent.
Hur ska vi utveckla överlämningen?
Medlemmar:
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Under det här passet diskuterade vi hur vi ska lägga upp överlämningen, vad vi tyckte vi saknade
under vår överlämning och vad vi tycker vi ska ha med under vår överlämning. Vi satte även två
personer som ansvariga för överlämningen.
Grundavtal för Reftec’s arbetsmarknadsdagar
(PL)
Hur stärker man sitt varumärke mot företag och organisationer?
Här pratade de näringslivsansvariga om hur de arbetar aktivt med att stärka kårens varumärke mot
företagen och studenterna, vad de tror är attraktivt hur företagens synvinkel och hur vi skulle kunna
göra studenterna mer attraktiva mot arbetslivet och företagen.

Träff [4] – [9/4-10/4], [Linköping och THS]
Närvarande: Olof Svanberg, Elin Melander, Beatrice Partain, Julia Bjers, Mathias Bjerkliden, Ebba
Hansson, Christian Håkansson, Lovisa Westerlund, Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Philip
Petersson och MaiLi Schönning
UK-status
Under det här passet pratades det om var vi låg till i UK-planeringen. Boende och lokaler till
konferensen var vid det här laget fixade. Ekonomin till UK:n kommer antagligen behöva gå via
RefTec. Det som var kvar att fixa var företag som ville komma på konferensen samt betala lite för
sig. Det som företagen betalade skulle gå till ARGs resor till och från Stockholm samt mat för båda
dagarna till ARG samt medverkande företag.
Efter de här diskussionerna bestämdes det att vi skulle bordlägga punkten tills dag två (mer under
punkten UK).
GDPR-uppföljning
Här diskuterades det var för åtgärder som hade vidtagits sedan senaste ARG-möte. Det här gällde
hur vi skulle göra med ARGkivet. Utöver detta pratade vi om hur vi implementerade GDPR på vårt
arbete som näringslivsansvarig samt projektledare.
Virtuella karriärmässor och event
Här diskuterades det mycket var Projektledarna och Näringslivsansvariga stod i diskussionen.
Projektledarna diskuterade hur digitalisering och virtuella verktyg kan utveckla mässorna i framtiden
samt vad de skulle få ut av att ha en digital/virtuell mässa.
Näringslivsansvariga pratade om hur de ställde sig till virtuella event. Det var här som tanken om att
ARG skulle skriva artiklar som eventuellt kan läggas upp på LinkedIn samt vad som skulle kunna
skrivas i dessa artiklar.
Gemensamma projekt
På det här passet diskuterades det vilka gemensamma projekt medlemmarna i ARG skulle kunna ha
över kår- och stadsgränserna. Det kom upp lite olika förslag. De projekt som vi kom överens om i
storgrupp var:
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-

En företagsbarometer: Det är dock väldigt svårt att implementera gemensamt just nu. Det
skulle nog enklare kunna börja på varje lärosäte och tas vidare när det snurrar lokalt på
varje högskola
Gemensam närvaro på LinkedIn och skriva artiklar: Startas upp och NA börjar skriva
kontent till sommaren. Innan detta görs måste vi få ett OK från KORK att vi får gå under
RefTecs namn och skriva artiklar på det här sättet.
Gemensam portal till alla kårers arbetsmarknadsarbete: På is tills vidare
GDPR: Lägg ner och arbeta med som diskussionspunkter istället för som gemensam
satsning
Bättre system till knowledge management/erfarenhetsutbyte inom ARG: Börja med det
“levande dokumentet” och arbeta med rutiner därifrån.

Nyckelpersoner inom ARG
Den här diskussionspunkten kom upp för ARGs tidigare nyckelperson, HR-ansvarig på
AkzoNobel, slutade på det jobbet och började på ett nytt. Denna person var väldigt viktig för
ARGs verksam och när personen slutade på AkzoNobel började ARG diskutera ifall ARG skulle
försöka hitta en nyckelperson som skulle kunna ersätta vad personen gjort för ARG.
Under diskussionerna bestämdes det att ARG istället skulle försöka hitta en referensgrupp med
samarbetspartners som vi kan använda oss av vid behov. Det skrev en beskrivning av gruppen som
i framtiden kan användas till att rekrytera folk till denna grupp.
Kris- och konflikthantering samt organisationspolicy
Under det här passet diskuterade vi hur vi skulle agera ifall det blev en konflikt inom sin grupp, om
det skulle uppstå en kris eller om någon i gruppen skulle bli trakasserad. Det diskuterades hur varje
kår skulle hantera ifall det skulle hända något samt vad för typer av dokument det finns hos varje
kår och hur de förhåller sig till dokumenten.
Internationalisering
Här togs det upp problematiken med internationalisering och näringslivsverksamhet. Det kom fram
att det är många företag som inte är villiga att ha föreläsningar på engelska. Vi kom fram till att vi så
tidigt som möjligt i förhandlingen ska ta upp att vi vill att företagen ska prata på engelska på
föreläsningarna och sätta lite press på dem om detta.
Det är vissa kårer som kommit längre än andra med sitt arbete till att få allting att finnas på engelska
men alla kårer jobbar i rätt riktning!
Strategi, vision och värderingar
Här pratades det hur operativa vs hur strategiska varje kår är. Det var stor skillnad på kår till kår hos
Näringslivsansvariga. Projektledarna kom fram till att varje mässa egentligen borde skriva en
plan/strategi som sträcker sig under några år i och med att de byts ut så varje år.
Dessutom pratades det vilka visioner de olika kårerna har och hur de ser på framtiden på sin post.
Det pratades också hur kårerna jobbade med värderingar i undergrupperna till de i ARG.
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Slack
Eftersom det var lite dålig svar på ARGs Slack togs det upp hur vi skulle bli bättre på att ge respons
till varandra. Ett resultat av den här diskussionen var att vi skapade en till kolumn i APA-listan så
de lite större punkterna i den här listan får en andraperson så det alltid finns någon som ska vara ett
bollplank i och med att ingen svarar när personer försöker bollplanka till alla.
Tänka utanför ramarna
Projektledarna diskuterade hur de kan gå utanför boxen. Det är svårt för just projektledarna i och
med att det finns en del prestige om hur mässan “ska” se ut. Några kårer hade en stor pott pengar
som projektgruppen kan äska pengar för ett projekt som ses som en satsning. Ifall projektet lyckas
läggs det in i budgeten tills nästa år. Det här gör att projektgruppen kan bli mer kreativa och det kan
uppstå nya och roliga event eller andra roliga grejer.
De näringslivsansvariga pratade en del om hur de kunde få företagen att komma bort från tänket att
de bara kan hålla i lunchföreläsningar. Kanske betala för att spela bowling med studenter eller
liknande.
UK
På det här passet pratade vi om vilka diskussionsämnen vi ville ta upp och ha som huvudämnen
under UK:n. Vi kom fram till att det företag som skulle hålla i Personligt Ledarskap skulle få betala
10 000 kr. Det här var för att detta företag skulle få ensamtid med oss.
Senare på Slack bestämdes det att eftersom vi inte fick in något företag och vi alla hade lite för lite
tid till att planera dessa två dagar så ställde vi in UK:n i år, tyvärr.

Träff [JätteARG] – [RefTec-överlämningen och i samband med träff 3],
[Stockholm, Lund]
Närvarande: Alla typ
Under JätteARG i Stockholm träffades ARG HT17 för första gången. Överlämningen som vi fick
var kanske inte den bästa och det var ganska många frågetecken efter att överlämningen var klar.
Det var här vi insåg att vi behövde ha mycket fokus på att lämna över ett fungerande organ till våra
efterträdare.
Det var på det här mötet vi skrev våra formella instruktioner, vår verksamhetsplan, satte alla datum
för ARG-träffarna, UK:n och JätteARG samt hade teambuilding så vi lärde känna varandra lite mer
och blev mer av en välfungerande grupp.
Företagsträff: SEB
På företagsbesöket med SEB lyssnade vi först vad deras traineeprogram är och innebär. Därefter
gjorde vi ett DISC-test så vi skulle lära känna oss själva lite bättre, veta hur vi jobbar inför vårt år
och för att se hur de andra i gruppen är och hur de jobbar. Det här passet var superbra och gjorde
att vi lärde känna varandra bättre och jag tror det har underlättat för gruppdynamiken i ARGgruppen. Det var bra att det var fokus på personlig utveckling och kommunikation.
Lund
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JätteARG, Lund
Under JätteARG i Lund var det första gången som ARG VT18 träffades i helgrupp. Det blev en del
föreläsning av oss gamla för de nya där de fick ställa frågor och funderingar om hur vi har tänkt och
gjort. Vi försökte ha en bättre överlämning än den vi hade i somras och de nya verkade tycka det
var bra och givande.
Vi fokuserade mycket på hur ARG har fungerat, hur det fungerar nu och hur det bör fungera i
framtiden. Vi pratade också om nyckelpersoner och deras roll i ARG, både positiva och negativa.
Vi valde att ha med det här för att nya ARG ska vara på samma plan med vissa saker. Detta var för
att vi skulle försöka att hitta lösningar på vissa av problemen som ARG har haft de senaste åren
under mötena på VT18. Om vi hittar en bra lösning på dessa problem kommer vi nog välja att inte
ta vidare dessa problem till våra efterträdare.

Träff [JätteARG] – [I samband med Armada och LARM], [Stockholm,
Linköping]
Närvarande: Armada
Näringslivsgrupperna under ARGageddon på Armada delades upp i två olika grupper och båda
gjorde ett näringslivsevent teoretiskt med fokus på hållbarhet. Därefter presenterade de två
grupperna eventen för varandra och i slutet av varje presentation var det ganska hårda och
granskande frågor om saker de inte tänkt på av den andra gruppen för att de skulle inse vad de
behöver tänka på inför event som de gör så det inte är någonting som missas.
Mässgrupperna under ARGageddon på Armada delades upp i grupper inom mässornas respektive
områden med syfte att diskussion inom respektive område. Ett diskussionsunderlag fanns för att
hjälpa grupperna få igång samtalen. Efteråt så fick varje grupper säga hur deras diskussion hade gått
och ifall de hade kommit fram till något inför de andra grupperna.
LARM
Näringslivsgrupperna under ARGageddon på LARM delades upp i två olika grupper och båda
gjorde ett näringslivsevent teoretiskt med fokus på hållbarhet. Därefter presenterade de två
grupperna eventen för varandra och i slutet av varje presentation var det ganska hårda och
granskande frågor om saker de inte tänkt på av den andra gruppen för att de skulle inse vad de
behöver tänka på inför event som de gör så det inte är någonting som missas.
Mässgrupperna under ARGageddon på Armada delades upp i grupper inom mässornas respektive
områden med syfte att diskussion inom respektive område. Ett diskussionsunderlag fanns för att
hjälpa grupperna få igång samtalen. Vid detta ARGageddon så var de färre deltagare än vanligt och
merparten kom från THS, men samtliga deltagare tyckte ändå att det var intressant att sitta och
diskutera olika saker då mässorna skiljer sig så pass åt, både gällande storlek och struktur. Efter
diskussionerna så fick alla grupper ta upp och lyfta saker som de tyckte att de andra mässorna
gjorde bra.
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Avslutande reflektioner
Året i sin helhet har varit mycket bra och organet ARG lämnas över väl fungerande. Det var
huvudmålet med året utifrån verksamhetsplanen och instruktionerna som skrevs i Stockholm förra
sommaren. Gruppen har strukturerat upp organet ordentligt. Förändringar har gjorts efter varje
möte för att gruppen och mötena ska hålla hög kvalitet. Det är med lycka samt nya vänskaper vi
lämnar över till nästa års ARG, lycka till!

Medlemmar:

Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:

Sven Hultins gata 4
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas väg 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
MIT-huset, Umeå universitet

Postadress:
412 58
581 83
100 44
971 87
223 62
752 37
901 87

Göteborg
Linköping
Stockholm
Luleå
Lund
Uppsala
Umeå

Telefon:

031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 89
070 - 418 79 21
018 - 57 25 21
070 - 606 62 76

E-post:
ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ordforande@ntk.umu.se

Föreningen Reftec

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Uppsala, 2018-06-19
Sida 1 (4)

Sveriges teknologkårer i samverkan

Verksamhetsberättelse – INTORK
Under det här året har vi använt INTORK som ett bollplank och ett forum för att ta fram nya idéer och tackla
svåra problem. Man har även lyft nationella problem och det har vart ett betryggande stödorgan till medlemmarnas
verksamhetsår.

Mål och syfte
Reftec är en sammanslutning av de sju största teknolog- och naturvetarkårerna i Sverige. Syftet med
Reftec är att genom att samarbete kårerna emellan kunna dra nytta av varandras erfarenheter i olika
frågor och utvecklas tillsammans. Inom Reftec finns informationsansvarigas och
tidningsredaktörernas rådskonferens (INTORK). Tillsammans träffas grupperna INTORK ca fyra
gånger per verksamhetsår för att diskutera frågor som rör gruppmedlemmarnas ansvarsområden i
respektive kår.

Medlemmar
Albin Karlén, (LinTek) Linköping HT17
Johanna Olsson, (LinTek) Linköping HT17 VT18
Philip Skånberg, (TKL) Luleå HT 17 VT 18
Caroline Svensson (TLTH) Lund HT17
Ida Samnegård (TLTH), Lund HT17
Felix Brunnstedt (UTN) Uppsala HT17 VT 18
Christopher State (THS, Kommunikation) Stockholm HT17 VT18
Robin Kammerlander (THS, Osqledaren) Stockholm HT17 VT18

Christina Zhou (TLTH) Lund VT18
Amanda Joelsson (LinTek) Linköping VT18

Umeå Naturvetar- och Teknologkår har i nuläget ingen ny representant i INTORK och Chalmers
Teknologkår har inte någon representerad alls.

Kalendarium och innehåll
Träff 1 - Linköping 28-29 September
Närvarande:
Albin Karlén, (LinTek)
Johanna Olsson, (LinTek)
Philip Skånberg, (TKL)
Caroline Svensson (TLTH)
Ida Samnegård (TLTH),
Felix Brunnstedt (UTN) (endast dag 1)
Christopher State (THS, Kommunikation)
Robin Kammerlander (THS, Osqledaren)

Linköpingsträffen var vår första för året och där började vi att diskutera medlemsrekrytering. Detta
var för att det låg närmst i tiden och var alltså en väldigt aktuell fråga. Några skillnader mellan
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kårerna identifierades där den främsta diskussionspunkten var hur kårerna motiverade sina olika
medlemsavgifter.
Efter det diskuterades kårtidningarnas syfte och upplägg. Däribland hur granskande tidningen är,
om det är värt att ha kvar en papperstidning och vad syftet med tidningen är.
Sen gick vi vidare till att diskutera rekrytering av engagerade och då främst till de tyngre
engagemangen i ledande roller. Där lades mycket tid på att diskutera likheter och skillnader mellan
rekryteringsprocesserna för att ta lite inspiration från varandra.

Träff 2 - Uppsala 30 november - 1 december
Närvarande:
Albin Karlén, (LinTek)
Philip Skånberg, (TKL)
Caroline Svensson (TLTH)
Felix Brunnstedt (UTN)
Christopher State (THS, Kommunikation)
Robin Kammerlander (THS, Osqledaren)

Under denna träff diskuterade vi användningen av sociala medier och vilka kanaler som användes
till vad. Mycket inspiration delades kring användning av film i marknadsföringen, då (framförallt)
Facebook prioriterar just filmer. Det pratades även om hur Instagram används.
Vidare pratade vi om internationalisering och användning av engelska i informationen. Där var det
blandat hos kårerna där vissa prioriterade engelska och vissa inte. Optimalt ansåg vi att engelska
alltid skulle användas men att det blir svårt.

Vi pratade även om hur vi kan ta hjälp av engagerade studenter i vårt arbete med hjälp av
arbetsgrupper/utskott. Vissa kårer hade sådana, medan andra inte hade men ville starta upp
något.

Träff 3 - Luleå 22-23 Februari (+RUBIK)

Närvarande:
Philip Skånberg, (TKL) Luleå HT 17 VT 18
Felix Brunnstedt (UTN) Uppsala HT17 VT 18
Christopher State (THS, Kommunikation) Stockholm HT17 VT18

Christina Zhou (TLTH) Lund VT18
Amanda Joelsson (LinTek) Linköping VT18

Denna träff var det stort fokus på att diskutera samarbete mellan Marknadsföringsansvariga och
Studiebevakare för att få ut information om just Studiebevakning. Bland annat blev det som en
insikt för studiebevakarna att de skulle vara mer skrytiga med sitt arbete om de hade gjort något bra
och därmed be om hjälp att sprida detta. Vi märkte många olikheter mellan hur kommunikationen
kring studiebevakning sköttes på kårerna och tog mycket inspiration från varandra. Det
rekommenderas att fler sådana pass hålls i framtiden, då det gav väldigt mycket.

Träff 4 - STHLM 3-4 Maj
Närvarande:
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Philip Skånberg, (TKL) Luleå HT 17 VT 18
Christopher State (THS, Kommunikation) Stockholm HT17 VT18

Christina Zhou (TLTH) Lund VT18
Amanda Joelsson (LinTek) Linköping VT18

Robin Kammerlander (THS, Osqledaren) Stockholm HT17 VT18
Man är tvungen att använda hemsidan som fokus för information. Allt annat ska peka till hemsidan.
Den måste även vara attraktiv och ha alla de funktioner som studenterna kräver.
Dokumenthantering, nyheter och socialmediaflöden, gärna menyer för restauranger, eventkalendrar,
kontaktinformation för Kåren, enkelt sätt att köpa medlemskap (med en tydlig motivering) och en
verksamhetsbeskrivning. Några har externa företag som byggt kårhemsidan, medan andra har
egentillverkade hemsidor. Ingen är direkt nöjd med sin hemsida, det finns mycket
förbättringspotential. vi hittade alla styrkor i varandras hemsidor. Några hade bra eventkalender
t.ex. Vår sista punkt handlade om digitaliseringen av Kårtidningen. slutsatsen var att det behövdes
en starkare närvaro på webben, dvs sociala medier och utbyggnaden av hemsidan. Vi pratade bland
annat om att implementera Issuu på hemsidorna, en digital PDF-läsare.

Avslutande reflektioner
Årets RefTeC samarbete har varit extremt givande där man kunnat hämta inspiration och hjälp med
saker man inte kunde. Allt från tips på hur man kan marknadsföra till hur man lägger in plugins på
hemsidan. De som hade kunnat göras bättre är att fler från tidningarna var med på träffarna och att
man alltid hade full närvaro. Dock går det inte att förutse vad som kommer att ske under året.
Det som vart bäst har vart att man även på distans har haft ett forum där man kan lyfta och få hjälp
i sitt arbete och någon att kunna bolla sina idéer med. Detta är annars något som saknas på många
av kårerna då medlemmarna i INTORK generellt jobbar ganska ensamma på sina kårer.
Det var bra att ha ett pass tillsammans med RUBIK för att lära sig mer deras problem med
marknadsföring och kunna komma med input om hur man kan göra oattraktivt engagemang mer
attraktivt. Detta rekommenderas starkt till näst kommande år att man gör igen och kanske med
någon annan arbetsgrupp också.
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Verksamhetsberättelse – KORK
KORK har under året arbetat för ett fortsatt gott samarbete och se till att ta tillvara på den samlade
kompetens som finns representerad genom alla kårer. Träffarna har till stor del följt
verksamhetsplanen med undantag för några extra diskussionspunkter som har behövt tas upp,
exempelvis strukturen för arbetsgrupperna. Samtliga styrdokument har även reviderats och ett
förslag på uppdatering av stadga har skickats in.

Mål och syfte
Vårt gemensamma mål med KORK är att få en chans att dela erfarenheter från varandras kårer
samt våra upplevelser som kårordförande. Genom att få insikt i varandras arbete kan vi få
inspiration till hur problem kan lösas samt hur vår verksamhet kan utvecklas. Vårt mål är att inför
varje möte specificera ett antal diskussionsämnen som känns relevanta för vårt arbete.
Förutom möjlighet till erfarenhetsutbyte agerar också KORK styrelse för Reftec. Som styrelse
ansvarar vi för Reftecs ekonomi och löpande verksamhet. Det innefattar koordinering av Reftecs
utskott samt ansvar för beslut i Reftecs namn. Vårt mål är inte att Reftec skall driva omfattande
gemensamma projekt utan primärt fokusera på erfarenhetsutbyte och samarbete.

Medlemmar
Kårordförande, Chalmers studentkår
Kårordförande, Linköpings teknologers studentkår
Kårordförande, Tekniska högskolans studentkår
Kårordförande, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Kårordförande, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola
Kårordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Kårordförande, Umeå naturvetar- och teknologkår

Kalendarium och innehåll
Träff 1 – 04/10, Chalmers studentkår, Göteborg
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TKL, TLTH, UTN, NTK
Den första träffen arrangerades tillsammans med VORK. Dagen inleddes med ett pass om
ledarskap där alla fick bolla idéer, tankar, och utmaningar som fanns med att vara presidium för en
ledningsgrupp.
Det andra passet behandlade arbetsbelastning och hur de olika kårerna jobbar med att hålla
arbetsbelastningen på en rimlig nivå. Mycket fokus var på hur man kan jobba proaktivt för att
arbetet inte ska skjuta i höjden allt eftersom.
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För att skapa bättre förståelse för hur samarbete kan fortsätta så handlade ett pass om intern
organisation. Där diskuterades bland annat hur fullmäktige, kårstyrelsen, och kårledningen ser ut på
respektive kår. Passet avslutades med att reflektera över hur man samarbetar externt på bästa sätt,
inklusive mellan kårerna.
Det sista passet berörde avtal, LinTek gick igenom en checklista som de använder sig av för att
säkerställa att de skriver bra avtal. Diskussionerna gick kring hur man vill att avtalen ska vara
utformade, vilka som får skriva under avtalen, samt typer av avtal. Församlingen önskade även att
få ta del av LinTeks checklista.
Styrelsemötet inom RefTeC hölls. Några konkreta slutsatser som drogs var:
- Lägga till syfte för alla diskussionspunkter
- KORK enhälligt beslutar om kontaktpersoner och skickar ut en lista till alla arbetsgrupper
om vilka som är kontaktpersoner
- Vi behöver jobba med STARK, STORK, och SMURF och deras syfte i RefTeC
- Upprätta en beslutsuppföljning

Träff 2 – 22-23/11, LinTek, Linköping
Närvarande: ChS, THS, UTN, LinTek
Träffen inleddes med att diskutera arbetsgrupperna STARK, STORK och SMURF. KORK
beslutade att inte röra STARK eftersom den gruppen fungerar bra i dagsläget.
Vi beslutade även att lägga fram ändringsförslag till STARK, dessa ändringsförslag är:
1. Att man har överlämningspasset på vintern, alltså träff #1, alternativt träff #3 för vissa.
2. Att verksamhetsplanen sätts under detta pass.
3. Att eventuellt sätta verksamhetsplanen endast för ett halvår för att ge möjligheter till
påverkan för alla personer i gruppen.
Det beslutades att LinTek ska skicka ut en enkät om vad folk vill diskutera i STARK, baserat på
vilka områden som kan tänkas vara relevanta/det som har stått i verksamhetsberättelser.
Under nästa diskussionspass diskuterades “Hur mår Teknologen och Naturvetaren” och bestämdes
hur arbetet med denna ska fortsättas. Lund har i uppgift att höra av sig till Enkätfabriken.
På träffen bestämdes även ett prel. datum för överlämningen: 18/06 - 20/06.
Det bestämdes även att alla kårer ska prata med sina respektive kårledningar för att få deras
perspektiv av vad Reftec är för dem, vad det ska vara och hur överlämningen ska vara utformad.
Även Reftecs stora pris diskuterades och en ram för det framtida arbetet ställdes upp.
Den sista tiden av träffen pratades det om #metoo, media och händelser på allas lärosäten.
Dessutom var KORK på spex! Det var kul!
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Träff 3 – 8-9/2, NTK, Umeå
Närvarande: ChS, THS, UTN, LinTek, TLTH, NTK
Träffen började med ett pass om överlämningen i allmänhet på respektive kår samt hur alla har
reflekterat kring kontinuitet och avslutning/uppstart av verksamhetsår. Diskussionerna resulterade i
bra input och tankar som alla kunde ta med sig hem, framförallt att inte lämna över ofärdiga projekt
så gott det går samt inte ger över några “bajsmackor”. Efter detta så genomfördes även en
grovplanering av Reftec-överlämningen 2018. Konkreta förbättringsåtgärder blev att ta fram tydliga
mallar och skapa en tydlig struktur över vad alla pass ska beröra.
Den andra dagen började med ett diskussionspass om påverkansarbete. Passet baserades på ett par
Case för att göra det lättare för alla kårer att förstå bättre. Träffen avslutades med ett pass om
GDPR, detta då det är KORK som är ansvarig juridiskt för hantering av personuppgifter. För att
göra det enkelt och effektivt så skapades en ny Google Drive där alla arbetsgrupper ombads att
rensa och migrera sitt data.
Styrelsemötet hölls för att fastställa årets vinnare av Reftecs stora pris, Inga Ingenjör, samt besluta
om ansvarsfrihet. Då alla kårstyrelser inte hade godkänt om ansvarsfrihet tills detta möte så
bordlades frågan till nästkommande möte.

Träff 4 – 12-13/4, TLTH, Lund
Närvarande: Chs, NTK, UTN, THS, TLTH
På årets sista träff var det mycket fokus på att förbereda inför sommarens Reftec överlämning i
Uppsala. Framförallt har det varit stora problem att lösa boendet vilket gjorde att mycket fokus fick
läggas på denna del och det bestämdes att varje kår skulle ansvara för boendet själva.
På träffen sattes även det gemensamma schemat för överlämningen och ansvar för de olika passen
delades ut.
För att förbereda inför överlämningen och kommande år valde vi skapa mallar för arbetsgruppernas
Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner. Detta då det har varit stora skillnader mellan vad
dessa säger mellan arbetsgrupperna. Efter detta finns det mallar för detta arbete både på svenska
och engelska.
Styrelsen för Reftec har under även valt att uppdatera riktlinjen för arbetsgrupperna samt se över
stadgan och föreslå ändringar som dessa bör göra för att bättre spegla dagens verksamhet. Den nya
riktlinjen har även blivit klubbad och gäller numera men stadgan är fortfarande kvar att arbeta med.
Vi valde att avsluta träffen med att diskutera hållbart engagemang och utmaningen med detta inom
sin kår. Detta mynnade ut i en djup diskussion innehållande många reflektioner kring hur kårerna
ser och arbetar med hållbart engagemang och arbetsbelastning.
Medlemmar:
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Träff 5 – 18-20/6, UTN, Uppsala
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TKL, TLTH, UTN, NTK
Denna träff var överlämningstillfället. Förutom det gemensamma introt och
inspirationsföreläsningen med Inga Ingenjör, pristagarna från Reftecs Stora Pris, har överlämningen
framförallt skett i de respektive arbetsgrupperna. Fokus med träffen har varit kontinuitet och att
nästa verksamhetsårs arbetsgrupper ska få en möjlighet att lära känna varandra.

Avslutande reflektioner
Den första reflektionen är att det har varit ett kul år med Reftec. Träffarna har varit givande och
varit ett stort stöd i arbetet som kårordförande. Vi har under året kunnat skratta, hjälpa och bistå
varandra med olika perspektiv och erfarenheter. Det saknades tydliga strukturer för många delar, så
som kontaktperson och mallar, vilket gjorde arbetet som framförallt styrelse svårt emellanåt. För att
motverka detta så har tydligare struktur arbetats fram, bland annat genom uppdatering av riktlinjer.
Men det viktigaste av allt är, Det finns inga kanter!
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English summary
We have used KORK as a platform to discuss matters that are of interest for all the member
unions, in order to gain new insights and inspiration. KORK has also been the board of Reftec.
The members of KORK have been the highest executive officers of the respective unions.
The first conference was held together with VORK in Gothenburg. During that conference we
talked about leadership, workload, organizational structure and contracts. In Gothenburg the first
Board Meeting was held.
The second conference took place in Linköping and the topics included were: the difference
between the work groups STARK, STORK and SMURF. We also discussed the poll “Hur mår
Teknologen och Naturvetaren”. “Reftecs Stora Pris” and #metoo were also topics up for
discussion.
During the third conference KORK discussed about the handover with regards to culture,
continuity, and transitions between fiscal years. Adjacent to this, the Reftec handover was planned
in its framework. This included setting the schedule and creating templates.
The last conference was in Lund where the focus was mainly on planning the Reftec handover in
detail. As a preparation, the board went through all regulatory documents such as bylaws and
guidelines. These were updated to better reflect the organization and its development the recent
year. The proposed updates were sent out to all member unions’ highest executive organs.
The Reftec handover was conducted in superb elegance. KORK also took the opportunity to
express the gratitude for a successful year and all the commitment invested in the organization.
Lastly, there are no edges!
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Verksamhetsberättelse – RUBIK
Verksamhetsåret har varit bra för RUBIK. Många har kunnat närvara, förutom Umeå vilket har
varit tråkigt. Vi har haft 4 träffar och börjat varje träff med en vända av runda bordet på ca 2
timmar för att uppdatera varandra på fokusfrågor mellan träffarna. Överlag har det varit väldigt
givande och fungerat bra. Vi har för första gången haft Slack som kommunikationskanal under året
och det har gynnat samarbeten utanför mötestider.

Mål och syfte
Huvudsyftet med RUBIK har varit att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan RefTeCs
medlemskårer samt inspirera arbetsgruppens medlemmar. Andra syften fick fastställas av
arbetsgruppen, men skulle vara sekundärt och stadfäst av RefTeCs styrelse. Inga andra syften har
tillkommit.
Utöver detta kom arbetsgruppen fram till att fokus skulle ligga på att försöka att inte uppfinna
hjulet igen utan ta vara på tidigare arbete och erfarenheter i arbetsgruppen samt göra det lättare för
framtida arbetsgrupper.

Medlemmar
Oscar Holke, CHS
Johanna Laussen, CHS

Peter Panduro, TKL
Freja Andrea Dyrbye, TKL (VT)

Maja Andersson, LinTek
Jakob Steneteg, LinTek (HT)
Lina Grudd, LinTek (VT)

Marcus Bäcklund, TLTH
Pontus Landgren, TLTH
Hanna Järpedal, TLTH

Beatrice Wallgren, NTK (HT)
Hanna Mellberg, NTK (VT)

Cornelia Svärdström, UTN
Ebba Fogelström, UTN (HT)
Cecilia Bergström, UTN (VT)
Hannes Thorell, UTN (VT)

Elisabet Lövkvist, THS
Simon Edström, THS (HT)
Sebastian Wahlqvist, THS (VT)
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Kalendarium och innehåll
Träff 1 – 12-13 oktober, Stockholm och Tekniska högskolans studentkår
Tema: Kvalitetssäkring
Närvarande: Oscar Holke, Johanna Laussen, Maja Andersson, Jakob Steneteg, Elisabet Lövkvist, Simon
Edström, Peter Panduro, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Cornelia Svärdström, Ebba Fogelström
Under första träffen fördes diskussion om hur kårerna kan se till att lärosätenas kvalitetsarbete kan
förbättras och utvecklas. För att få en bra diskussion presenterade alla kårer översiktligt hur
kvalitetssäkringssystemet såg ut på respektive lärosäte.
Träffen gästades av UKÄ och SFS. UKÄ presenterade formen för de kommande
kvalitetsgranskningarna av lärosätena och tydliggjorde kårernas del i denna samt berättade om sina
utmaningar gällande rekrytering av studenter och doktorander till utvärderingsgrupperna. RUBIK
gav feedback på vad som kunde locka fler studenter att delta och efter träffen upplevde flera kårer
en förbättrad relation till UKÄ, framförallt för de kårer som inte är medlemmar i SFS. Träffen
gästades även av SFS i form av vice ordförande Jacob Adamowicz som pratade om SFSs nationella
rekrytering av studentrepresentanter.
I anslutning till träffen anordnades en träff mellan de kårer som har arkitektutbildningar,
undergruppen KUBIK, som träffade Sveriges arkitekter och diskuterade kommande samarbete i
form av en gemensam informationsbroschyr.

Träff 2 – 21-22 november, Göteborg och Chalmers studentkår
Tema: Pedagogik
Närvarande: Johanna Laussen, Maja Andersson, Jakob Steneteg, Elisabet Lövkvist, Simon Edström, Peter
Panduro, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Hanna Järpedal, Cornelia Svärdström, Ebba Fogelström
Den andra träffen anordnades i samband med den sjätte utvecklingskonferensen för Sveriges
ingenjörsutbildningar i Göteborg 22-23 november. Träffen inleddes med att respektive kår
presenterade hur de olika lärosätena arbetar med pedagogisk meritering och bedömning av
pedagogik i samband med rekryteringar och befordringar.
Vi pratade om befintliga och möjliga samarbeten för insikt i pedagogik som exempelvis pedagogiska
enheter och sakkunniga. Diskussionen handlade även om hur kårerna arbetar med pedagogiska
utmärkelser, vilket ledde fram till en idé gällande ett eventuellt gemensamt RefTeC-pris inom
pedagogik. Vi diskuterade även möjligheten att skapa en video - Studentens roll i arbetet att nå utbildning
i världsklass - som skulle förklara pedagogik och kursutvärderingar för gemene student. I
utvärderingarnas anda så avslutade vi träffen med en utvärdering.
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Träff 3 – 22-23 februari, Luleå och Teknologkåren
Tema: Påverkan feat. INTORK
Närvarande: Oscar Holke, Johanna Laussen, Lina Grudd, Elisabet Lövkvist, Sebastian Wahlqvist, Peter
Panduro, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Cornelia Svärdström, Cecilia Bergström, Hannes Thorell
I samarbete med INTORK presenterade vi och arrangerade en workshop gällande hur kårerna når
ut med information. Vi diskuterade hur man visar upp de som arbetar med utbildningsfrågor och
hur man sprider information om vad arbetet resulterar i.
Workshopen mynnade ut i mycket konkreta förslag och utvecklingsområden för alla närvarande
kårer. Exempelvis
● THS slog ihop sina sociala medier för utbildning med de centrala kontona
● LinTek började dela ut kaffemuggar med information på i tentaperioder
● UTN och TLTH satte upp prickkartor med olika frågor för studenter att svara på för att
genomföra snabba undersökningar
● Toalettpapper/Skitviktigt diskuterades som kanal för informationsspridning
Organisationsstrukturer och studentärendehanteringssystem var även ämnen som presenterades
och diskuterades. Parallellt med det passet hade vi en diskussion gällande SFS och de kommande
frågorna inför SFSs fullmäktige.

Träff 4 – 18-19 april, Lund och Teknologkåren vid LTH
Tema: Studentrepresentanter och doktorander
Närvarande: Oscar Holke, Johanna Laussen, Maja Andersson, Lina Grudd, Elisabet Lövkvist, Sebastian
Wahlqvist, Peter Panduro, Freja Andrea Dyrbye, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Hanna Järpedal, Cornelia
Svärdström, Cecilia Bergström, Hannes Thorell
På årets sista träff diskuterade vi hur kårerna rekryterar studentrepresentanter och organiserar dessa.
Vi diskuterade också hur vi kan erbjuda förmåner för utbildningsbevakarnas arbete och skapa en
gemenskap kring att arbeta med utbildningsfrågor. Som lite återkoppling till tidigare träffar så
diskuterades hur man kan introducera studiebevakning till gemene student och specifikt hur man
kan göra detta under introduktionsveckorna.
Ett pass handlade om hur vi kan arbeta mer för doktorander och deras utmaningar, speciellt lyftes
frågan om institutionstjänstgöring.
För de kårer som är medlemmar i SFS hölls ett pass om det kommande fullmäktigets stora frågor
och kårernas ställning i dessa. Vi avslutade med att planera för den kommande
RUBIK-överlämningen!
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:
Sven Hultins gata 4
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas väg 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
MIT-huset, Umeå universitet

Postadress:
412 58 Göteborg
581 83 Linköping
100 44 Stockholm
971 87 Luleå
223 62 Lund
752 37 Uppsala
901 87 Umeå

Telefon:
031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 89
070 - 418 79 21
018 - 57 25 21
070 - 606 62 76

E-post:
ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ko@ntk.umu.se

DOKUMENT

Föreningen Reftec

Uppsala, 2018-06-19
Sida 4 (4)

Sveriges teknologkårer i samverkan

Avslutande reflektioner
Inför året diskuterade vi hur vi praktiskt valde att lägga upp våra träffar där gruppen landade i
lunch-till-lunch träffar som i första hand placerades i anslutning till eventuella konferenser. Detta
har fungerat bra och rekommenderas till nästkommande grupp. Överlag reser utbildningsbevakare
mycket under sitt år men vi är alla överens om att RUBIK-resorna har varit värda att åka på och
prioritera.
Vi satte också som mål att inte försöka uppfinna hjulet igen på varje träff men det har varit en
utmaning. Vi har därför försökt skicka med detta till våra efterträdare under överlämningen i och
med bättre dokumentering av möten och delning av organisationskartor i förväg.
Något som vi varit mindre bra på är att se till så att den som är värd för en träff inte planerar alla
pass. Detta rekommenderar vi nästa års RUBIK att tänka på - att som värd för en träff ansvara för
att planera pass bör vara ett aktivt val.
Vi har haft svårt att få med de som inte var med på överlämningen förra året (Umeå) i gruppen. En
praktisk grej är att de inte riktigt kom med i vår Slack och vi glömde skicka info om träffar på mail.
Därför rekommenderar vi nästa års RUBIK att komma ihåg att maila ut info ibland. Det kan även
vara bra att skicka ut sammanfattande anteckningar från träffarna så att de som missar vet vad som
har hänt.
Överlag så har träffarna gett flera konkreta idéer och inspirerat till arbete både inom kåren och mot
lärosätet. Många vittnar om att en RUBIK-träff ger mycket extra energi efter tuffa tider på
hemmaplan, och vi rekommenderar starkt att prioritera arbetsgruppens träffar!
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Verksamhetsberättelse – SMURF
Arbetsgruppen har ej bedrivit någon verksamhet under verksamhetsåret 2017/2018.

_____________________________________________________________________________________________
Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:
Sven Hultins gata 4
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas väg 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
MIT-huset, Umeå universitet

Postadress:
412 58 Göteborg
581 83 Linköping
100 44 Stockholm
971 87 Luleå
223 62 Lund
752 37 Uppsala
901 87 Umeå

Telefon:
031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 89
070 - 418 79 21
018 - 57 25 21
070 - 606 62 76

e-mail:
ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ko@ntk.umu.se

Föreningen Reftec

VERKSAMHETSBERÄTTELSE STARK

Sveriges teknologkårer i samverkan
Studiesocialas och Alkoholansvarigas RådsKonferens - STARK

Uppsala, 2018-06-19
Sida 1 (2)

Verksamhetsberättelse – [STARK 17/18]
Under året var tre fysiska träffar planerade. Det första mötet ställdes in på grund av bristande
anmälningar. De två följande träffarna genomfördes enligt plan.

Mål och syfte
Här skrivs arbetsgruppens mål och syfte, tas från verksamhetsplanen.

Medlemmar
ChS - Sociala enhetens vice ordförande
LinTek - Mottagningsansvarig Linköping
LinTek - Mottagningsansvarig Norrköping
LinTek - München Hoben general
LinTek - Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar
NTK - Head of the student union house
THS - Events Chief
THS - Head of Social and International Relations
TKL - Phaestmästare
TLTH - Aktivitetssamordnare
TLTH- Head of Introduction

Kalendarium och innehåll
Träff [1] – [28/09-29/09], [Linköping och LinTek]
Närvarande: [N/A]
Träffen i Linköping var inriktad på stora arrangemang, alkoholkultur och krishantering. Mötet var
planerat och kallelse gick ut men träffen ställdes dessvärre in på grund av brist på anmälda.
Diskussionspunkter flyttades till Träff [2].
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Träff [2] – [30/11-1/12], [Umeå och NTK]
Närvarande: [Carl Welin Brook (NTK), Irma Wenhov (LinTek), Linnea Lidén (THS), Magnus
Hammarlind (THS)]
Träff [2] i Umeå var den första träffen där en majoritet av STARK hade möjlighet att närvara.
Temat var Aktiviteter och Event och behandlade frågor som skulle tas upp under Träff [1] samt frågor
som, enligt verksamhetsplanen, planerats inför Träff [2]. De planerade frågorna till Träff [2] var
kring funktionärer, sektioner och medlemmar.
Träffen inleddes med frågor menade åt Träff [1]. Först på agendan var stora arrangemang där
säkerhet, externa kontakter, varumärkeskoppling, inkludering och miljöperspektiv. Det var
diskussioner kring kåröverskridande likheter och skillnader samt hur kårerna agerar med
tredje-parter, exempelvis: ordningsvakter, artister, alkoholfritt och varumärkeskoppling.
Ämnet gick vidare till inkludering och hur studentlivet balanserar studiesociala- och
arbetsmarknads-relaterade evenemang. Kontentan blev att många event är alkohol-orienterade med
anledning att alkohol är en större inkomstkälla.
Den sista delen i frågeunderlaget var miljöperspektiv, hållbart engagemang och arrangemang.
Slutsatserna blev: jobba inte för mycket, fokusera på studier, minimera slöseriet och öka
källsortering.
Pass 3 som behandlar ”Träff [2]-frågorna” inleddes med krishantering och vad det finns för olika
lösningar till olika situationer. Vissa skolor har även egna krishanteringsplaner för mer extrema
kriser som exempelvis dödsfall.

Träff [3] – [8/2-9/2], [Göteborg och ChS]
Närvarande: [STORK: Lisa, Amanda, Chaitanya, Tova, Tobias, Emilia, Johanna, Elin
STARK: Sofia Törnkvist (ChS), Cornelia Kjellström (NTK), Adam Miguel Acosta (THS), Hardik
Baja (THS), Gunnar Granlund (TLTH), Jakob Nilsson (TLTH), Aleksi Evansson (LinTek)]
Se STORK för samma träff.

Avslutande reflektioner
Här skrivs en utvärdering av året och era upplevelser.

Medlemmar:
Chalmers Studentkår
Linköpings teknologers studentkår
Tekniska Högskolans Studentkår
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Umeå naturvetar- och teknologkår

Adress:
Sven Hultins gata 4
Tekniska Högskolan
Drottning Kristinas väg 15-19
Luleå tekniska universitet
Sölvegatan 22a
Uthgård
MIT-huset, Umeå universitet

Postadress:
412 58 Göteborg
581 83 Linköping
100 44 Stockholm
971 87 Luleå
223 62 Lund
752 37 Uppsala
901 87 Umeå

Telefon:
031 - 772 39 02
070 - 269 45 85
08 - 790 98 84
070 - 686 25 89
070 - 418 79 21
018 - 57 25 21
070 - 606 62 76

E-post:
ko@chalmersstudentkar.se
ko@lintek.liu.se
ordf@ths.kth.se
ko@teknologkaren.se
ko@tlth.se
ordf@utn.se
ko@ntk.umu.se

OPERATIONAL REPORT

Föreningen Reftec

Uppsala, 2018-06-19
Sida 1 (7)

Sveriges teknologkårer i samverkan

Operational Report – STORK
STORK has had three meetings and two skype meetings. The first meeting was about equal
opportunities and incidents, the second about work environment and #metoo and the third was
together with STARK about alcohol culture and reception. During all meetings, we have talked
about our survey Hur mår teknologen och naturvetaren and that have been the main topics on the
two skype meetings. We haven’t analyzed the data given to us by STORK 16/17 since it wasn’t
statistically good, and instead we have created a game plan for how the following years can work
with the survey.

Purpose
STORK will work for a good collaboration between the member unions regarding student welfare
questions such as working environment, equal opportunities, reception, policies and plans for
handling crises. STORK should function as a forum for exchange of experiences between the
unions to develop each union within the student welfare areas, but also as a competence
development for the participants. STORK should also function as a tool for collaboration between
the member unions.

Members
TKL
Tova Nilsson, Head of social affairs, 17/18
Johan Jatko, Head student safety officer, 17/18
NTK
Emilia Modig, Head of social matters, 17/18
UTN
Elin Olby, Head of student welfare affairs, 17/18
THS
Chaitanya Tendolkar, Head of student welfare 17/18
Alexander Hesseborn, Reception coordinator, 17
Johanna Kuniholm, Reception coordinator, 18
LinTek
Amanda Norberg, Head of welfare and student support, 17/18
ChS - Chalmers
Lisa Winberg, Student welfare and campus life officer, 17/18
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TLTH
Tobias Wrammerfors, Head of Social Affairs 17/18

Calendar and Contents
Meeting 1 – 9-10 october, Umeå, Umeå teknolog- och naturvetarkår
Present
Lisa (ChS)
Chaitanya (THS)
Alexander (THS)
Tobias (TLTH)
Emilia (NTK)
Elin (UTN)
Amanda (LinTek)
Tova (TKL)
Equality and discrimination
Most of the meeting was spent discussing equality and discrimination, both how the different
student unions work with it and which challenges remain. Gender equality and the minimization of
discrimination is one of the largest joint challenges (note: this meeting was held before the #metoomovement started) that several student unions would focus on throughout the year. In addition, the
effect of socioeconomic factors on our members was discussed, as our educations often require
expensive textbooks and materials and the cost of housing in some cities is unreasonably high.
Student incidents
The unions discussed how they handle student incidents and what routines exist. In Lund, the
union has a complaint form available for all students where the submissions are sent to different
positions within the union leadership depending on whether they concern educational, workenvironmental or equality-related issues. They also have a similar form for section volunteers to
report issues they have handled so that the union centrally can get better oversight.
In addition, tough-to-handle cases such as crises and deaths were discussed, focusing on how one
best prepares for such cases.
Broader recruitment
A short session was devoted to discussing broader recruitment and and participation, as the latter
was included in a new law change. The conclusion was that the student unions would primarily be
involved through monitoring the process.
Hur mår teknologen och naturvetaren(HMTN)
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During last year, the HMTN survey was sent out to all student unions, and graphs and responses
were handed over from STORK 16/17 for it to be compiled to a report. After discussion, it was
concluded that no one in STORK had the time or competence required to analyze the date to a
complete and professional report, especially considering it’s dubious statistical value due to the low
response rate. The conclusions from this meeting would eventually lead to the decision to cancel
work on the 2017 report.

Skype meeting 6 november
Present: Elin, Chaitanya, Alexander, Amanda, Lisa, Tobias
About Hur mår teknologen och naturvetaren
The primary reason for a skype meeting was to update everyone on the work with HMTN. Tobias
reported back from his predecessor Eric Mace regarding how the survey was put together. We got
the recommendation to keep the survey and publish the results. Due to the lacking statistical
evidence and confusing graphic layout, we decided to not continue working on the survey and
instead create a better handover document including a plan for the HMTN.
Since some of the universities use HMTN as their only source of student evaluation we decided to
use the results as it is right now in case that the universities requests it.

Enkätfabriken
Our evaluation of the company and what they produced to us was not very good. We were not
pleased and we have not been able to get our raw-data so we could redesign what they sent us. Our
recommendation is to not use Enkätfabriken again.

Meeting 2 – 4-5 december, Linköping, LinTek
Present
Lisa (ChS)
Chaitanya (THS)
Alexander (THS)
Tobias (TLTH)
Emilia (NTK)
Elin (UTN)
Amanda (LinTek)
Tova (TKL)
Johan (TKL)

Hur mår teknologen och naturvetaren
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During a skype meeting in november STORK decided to not invest any more time on the analysis
of previous year’s results, due to a low answer frequency and the fact that the whole poll was very
confusing. Instead, a long term plan for how the poll should be handled was started. STORK
agrees that having data for the different student unions is good, because it makes comparisons
between the unions easier. STORK also agrees that the poll should have as little impact as possible
on STORK’s workload.
#metoo
In light of the #metoo campaign, all student unions have worked differently regarding the
harassment question. A common view amongst all student unions is that there should be zero
tolerance for sexual harassment on all universities, and statistics show that there are very few
registered cases across all represented universities. Discussions occurred regarding how such cases
are registered, what consequences have happened, and which areas are student unions versus
universities responsible for. Several student unions mentioned that they have observed Chalmers
and made “Chalmers surveys” of their own, like the one that was sent out in november.
Psychosocial health
A discussion about our students health, because many surveys show that stress is a recurrent
problem. We compared our different student health cares and what type of other university organs
work with the student psychosocial health and environment. A finding we made was that very few
student health cares are operativ in the evenings, when most of our students are unoccupied, which
is something Uppsala has pointed out to their university. Another interesting thing that was
brought up is that learning takes more energy than “usual work” for the same amount of time,
whereas the 40 hour per week workload for a student is higher than for a working person.
There was also a short discussion about how the courses arrangements affects the stress levels,
because the courses of technical education are usually pretty hard in comparison to the credits
worth which makes CSN a stress factor to a lot more technical students than for example arts
students.
Something that was brought up was the situation of the student union management team and other
engaged students, because of the required work effort and required working hours.
Fault reports
The different fault reporting systems at the student unions were discussed and compared. At some
student unions the fault reporting process is so complicated that the head of social affairs (or
equivalent) handles reports from students, and sends these reports to the university. The discussion
continued with how we can get the universities to have clear and simple systems for fault reports,
and how information should be spread to students.
Ecological sustainability
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Presentation of what the different student unions and universities do to secure a sustainable future.
At some student unions environmental projects are the responsibility of the head of social affairs,
but generally all student unions have societies and subgroups that are responsible for the question
instead.

Meeting 3 (together with STARK) – 8-9 february, Göteborg, Chalmers
studentkår
Present from STORK:
Lisa(ChS)
Amanda(LinTek)
Chaitanya(THS)
Johanna(THS)
Tova(TKL)
Tobias(TLTH)
Emilia(NTK)
Elin(UTN)
Present from STARK:
Sofia Törnkvist (ChS)
Cornelia Källström (NTK)
Adam Miguel Acosta (THS)
Hardik Baja (THS)
Gunnar Granlund (TLTH)
Jakob Nilsson (TLTH)
Aleksi Evansson (LinTek)

Alcohol and drugs
The discussions where about the alcohol and drug culture that is at the unions today, how it has
developed and how the unions are working with the question. Something all the unions have in
common is elaborated alcohol policies that are updated continuously. With drugs getting more and
more accepted in the society, the unions need to work with clear guidelines regarding handling drug
issues. Drugs are prohibited everywhere but many of us lack action plans if somethings comes up.

Reception
Topics that were discussed were participation, returning problems, the splitting of the reception
between the union and the sections, the economics regarding the reception and the alcohol
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consumption during the reception weeks. Reception is handled differently on all unions - in some
management teams there are full-timers working with planning and performing the reception while
other unions have volunteers taking care of everything.
All of our unions are having trouble integrating international students, especially in committees and
societies. We think that it depends on both language barriers, the durance of the engagements and
maybe even cultural differences. We all send out information in english in order to include
everyone, but the events are seldom in english, thus increasing the gap between national and
international students. However, all unions know about this problem and are working on it.
Party planning committees
The unions introduced each other to their party planner organisations and how they collaborate
with each other and the full-timers. We discussed how they work with alcohol culture and also how
they can set a standard for the union’s party life, especially during the reception.

Skype meeting 12 april
Present: Tova, Chaitanya, Johanna, Amanda, Lisa, Tobias
Hur mår teknologen och naturvetaren
To close the work with HMTN after many discussions with both STORK and KORK we disussed
the topic once more during a skype meeting and decided to create two documents for future
STORK groups.
Amanda and Lisa was given the responsibility to create a game plan for how the next generations
STORK should work with HMTN and if any other Reftec group should be involved.
Tobias and Tova was given the responsibility to create a handover document regarding how
STORK have worked with and used HMTN in the past.
STARK
There have been some issues within STARK during the year 17/18 and STORK was asked for
opinions and reflections on how we can possibly combine our different areas.
We believe that there is to many different positions within STARK and that they might benefit
from splitting up into STARK and MARK. We also talked about that maybe they should try to split
up their meetings so that people can choose which meetings they want to go to.
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Final Reflections
We have had a good year! Our meetings have been very efficient and we have created good
handover documents that future STORK can use.
All of us have had a hectic year due to #metoo and the issues we had with HMTN when we started
our year as STORK. #metoo proposed different struggles for each union and took up a lot of our
time.
Hopefully, our input to the STARK dilemma will help them get a better group next year and more
efficient work and a better group dynamics.
Outside of our meetings, we have been discussing a lot about workload, stress levels and other
issues that goes with the positions as head of social affairs. We have focused on not crashing and
we managed to be the first STORK in a long time with all our members feeling okay at the end of
our year (even though most of us are tired after a full year). In addition to getting to vent and rant,
it has been a way of strengthening our group and what has made us friends outside of work hours.
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Verksamhetsberättelse – VORK
Under verksamhetsåret 2017/18 har VORK haft fyra konferenser tillsammans och två
överlämningsträffar. Konferenserna under årets gång har fokuserat mycket på hur de olika kårerna
jobbar med ekonomi, arbetsledning och arbetsbelastning både för VKOn och KOn. Dock har alla
träffarna mer eller mindre frivilligt präglats av diskussioner och arbete kring förberedandet av
GDPR.
Under överlämningarna har fokus legat på teambuilding och arbetsgruppens syfte tillsammans med
planering och utvärdering av träffarna.
I samråd med alla konferenser och överlämningarna har även VORK haft diverse samkväm och
aktiviteter för att ge en med personlig utveckling och avkoppling tillsammans med träffens
kunskapsutbytet.

Mål och syfte
VORK är ett organ inom Reftec, Vice Ordförandes Rådskonferens, som utbyter information och
erfarenheter, samarbetar samt diskuterar budget- avtals- och förvaltningsfrågor. Läs mer:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reftec och http://reftec.se.
VORK:s verksamhet ska underlätta och öppna kommunikationen mellan kårerna.
VORK ska agera bollplank för sittande Vice ordförande eller motsvarande på Reftecs kårer.
Konferenserna har som syfte att vara en inspirationskälla samt vara ett forum där man kan dela
erfarenheter och idéer. Träffarna kan även fungera som en plattform för att tillvarata de externa
perspektiven på verksamheten de andra kårerna har. Medlemmarna skall också möjliggöra och
uppmuntra till kontakt och utbyte utöver träffarna.
VORK har haft tre konkreta mål med årets verksamhet.
● VORK ska ha givande diskussioner som är välplanerade och relevanta för så många parter
som möjligt.
● VORK ska sträva efter alltid delta på träffarna.
● Uppnå förståelse för andra kårers situationer och verksamheter.
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Kalendarium och innehåll
Överlämning – 20–22/6 Stockholm, THS
Närvarande: Alla kårer
I juni träffades alla kårer i Stockholm för överlämning med de tidigare vice ordförandena. Vi fick
lära känna varandra och göra en planering för året. Vi gick även igenom varför vi har detta
samarbete med varandra och skrev en gemensam VORKsamhetsplan.
Träff 1 – 4/10 Göteborg, Chalmers
Närvarande: TLTH, UTN, THS, TKL, Chs, LinTek, NTK, KORK+VORK
Verksamhetsårets första riktiga träff ägde rum i Göteborg tillsammans KORK. Fokus på den här
träffen var ledarskap och samarbetet mellan kårordförande och vice kårordförande. Det var även en
del diskussioner kring hur framtiden ser ut för STARK/STORK/SMURF.
Vi diskuterade hur ansvarsfördelningen ser ut i arbetsledningen mellan kårordförande och vice
kårordförande. Vem som har officiellt ansvar och hur det hanteras att vice kårordförande ofta får
mer av det praktiska ansvaret i och med att denne i regel befinner sig mer på kontoret.
Vi gick även igenom vilka rutiner vi har på de olika kårerna för arbetsledningen men även hur vi
hanterar arbetsbelastning, både för oss och för de övriga arvoderade. Därefter diskuterades de
interna organisationernas uppbyggnad och detta inleddes med att alla kårer fick berätta hur
respektive kårs organisation är uppbyggd med ledningsgrupp, styrelse och fullmäktige. Under
passets gång diskuterades även vilka styrdokument som finns, hur, när och vem som får ta vilka
beslut.
Träffen innehöll även ett pass om avtal och under detta diskuterades hur avtal arbetas fram inom
respektive kår, vem som får gå in i avtal och hur man kan delegera ansvaret vidare. Diskussionerna
utgick från en checklista som en av kårerna hade med sig.
Träff 2- 30/11- 1/12 – Luleå
Närvarande: TLTH, UTN, TKL, THS, Chs, LinTek (via samtal på slack)
Träff två genomfördes i Luleå, vilket var första gången på flera år. Under träffen pratade vi om den
dagliga verksamheten som bedrivs på de olika kårerna och hur den ser ut. Många av oss hade
liknande arbetsuppgifter där ekonomi och arbetsledning var två av de större uppgifterna som
många av oss jobbade med varje dag. Vi gjorde även en avstämning med vad vi sköter för uppgifter
under olika tidsintervaller. Vad det är som görs dagligen, veckovis, månadsvis och terminsvis. Vi
pratade även om hur vi hann med allting och hade koll på vad som behövde göra, om det fanns
någonting som vi ville förändra eller om det fanns någonting som du inte visste om när du klev på
din post.
Då den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft under vårt verksamhetsår har det pratats
mycket om denna och vi har under många av träffarna utbytt funderingar och tankar med varandra.
Under detta pass diskuterade vi hur vi hanterar personuppgifter på kåren och vad vi använder dem
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till. Tillsammans delade vi med oss om hur vi förbereder oss inför GDPR och hur det påverkar vår
medlemshantering och den övriga verksamheten.
Tredje passet handlade om hur de olika kårerna lägger upp sitt arbete vid ekonomihantering och
liknande. Hur man lägger upp sitt arbete, vad man använder sig av för ekonomitjänst och vilket
mandat man har att ta egna beslut. Där vi alla skilde oss åt, då vi alla har olika förutsättningar och
arbetar på olika sätt.
Sista passet pratade vi kort om de försäkringar som vi har för de olika kårerna och hur de ser ut. Vi
pratade även lite om friskvårdsbidrag till de arvoderade.
Träff 3 – 29-30/1 Linköping, LinTek
Närvarande: TLTH, UTN, LinTek, TKL, Chs
Under den tredje konferensen diskuterade VORK kring förvaltning av ekonomi. Vi gick igenom
hur de olika kårerna lägger sina budgetar, vilka strukturella olikheter de hade och hur budget
läggnings processen för respektive kår såg ut. Vi diskuterade också hur de olika kårerna hanterade
sparande både gällande ekonomiska placeringar och bokföringsfonder. Vi diskuterade mycket kring
hur man jobbar aktivt med sparande, vem som är ansvarig och huruvida man tar hänsyn till etiska
perspektiv vid sparande.
Under konferensen lade vi till ytterligare två diskussion pass, ett om “Övriga frågor” och ett om
GDPR. Under passet GDPR gick vi igenom hur långt kårerna kommit i deras arbete och vi
diskuterade olika situationer som drabbas av GDPR. Under övriga frågor diskuterade vi övrig
funderingar funderingar och ämnen som inte varit planerade i passen. Detta innefattade bland annat
friskvård, ägardirektiv, anställda och arbetsbeskrivningar för VKO.
Träff 4 – 22-23/3 Lund, TLTH
Närvarande: Alla kårer
Verksamhetsårets sista konferens skedde i lund. På agendan stod planering av överlämning för
VORK, kårernas egna interna överlämning samt redovisning och bokslut. Vi passade även på att
ännu en gång prata om GDPR då det var en av de större sakerna hos alla kårer vid den här tiden,
två månader innan den 25 maj.
Kring den egna överlämningen diskuterade vi mest rutinerna kring den personliga överlämningen
och vad som är viktigt att få med sig i början av året. Vi pratade även en del om den gemensamma
överlämning med alla heltidare och styrelse och hur den läggs upp på bästa sätt för att få ihop en
sammansvetsad grupp samtidigt som relevant information går fram.
För VORK-överlämningen planerade vi hur passen ska se ut och vem som är ansvarig för att
förbereda vad.
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Överlämning – 18-20/6 Uppsala, UTN
Närvarande: Alla kårer
Den avslutande träffen för året, träff 5 tillika överlämning skedde i Uppsala där alla kårer för första
gången i VORK-sammanhang var representerade i och med att även Umeå valt att tillsätta en vice
ordförande. Dagarna inleddes med två pass där det första hade huvudfokus på att försöka
överlämna våra erfarenheter i vad detta samarbete gett oss. Hur vi sett på VORK, samt hur våra
respektive kårer fungerar. Medans det andra gav var och en chansen att göra bort sig i grupp
genom lite teambuildande lekar. Men det fanns också tid och utrymme för att de som skulle gå på
sin post fick börja diskutera om hur de vill genomföra sitt år och vad de önskade få ut av
samarbetet, medans de som lämnade sina poster kunde sätta sig och börja förbereda datumförslag
för det kommande årets träffar.
Dag två bestod av tid för de tillträdande att få planera sina träffar inför hösten, och även sätta sina
datum för träffarna, medans de avgående fick möjligheten att utvärdera, och beskriva sitt år i skrift i
forma av detta dokument. Inspirationsföreläsningen av Inga Ingenjör hölls under eftermiddagen
och verkade vara uppskattad av alla på plats. Även om man var tvungen att bli mer fysisk än man
förväntat sig… Det sista passet var ett gemensamt mellan VORK & KORK där man fick lyfta
skillnader i varandras uppdelning, samt prata om ett antal svårigheter som uppstått under året.
Dagen avslutades med middag, och kväll på nation för de som önskade det. Och avgående fick
chansen att tacka av varandra, samtidigt som man upplever att de tillträdande fått en bra kontakt,
och man ser ljust på det framtida året.

Avslutande reflektioner
Tillsammans har vi under året utbytt erfarenheter och tankar med varandra. Det har varit högt i tak
och ingen har känt att det finns en fråga för dum för att inte ställa.
Vi bestämde tidigt att många av våra träffar skulle inkludera GDPR och hur vi arbetat för att
anpassa våra verksamheter till den nya dataskyddsförordningen. I denna fråga, liksom många andra,
delade vi med oss av det material som arbetats fram hos respektive kår för att kunna ge input på
arbetet.
Mellan träffarna hördes vi också av, oftast över Slack, men också över mail och telefon. Det har
varit vissa specifika frågor som man har funderat på, och velat ha någon input på hur man arbetar
med detta på de andra kårerna runt om i Sverige.
Följande har varit bra:
-Bra närvaro på träffarna och har visat förståelse för att vi har olika typer av kårer och olika
förutsättningar för vårt arbete.
-Högt i tak och visad förståelse för arbetsbelastning på de olika kårerna.
-Vi har haft väldigt roligt och kommit nära varandra i gruppen samt har lyckats besöka alla kårerna.
-Det har fungerat bra att ha träffarna lunch till lunch.
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Följande skulle kunna utvecklas:
-Underlaget till passen kunde varit tydligare.
-Handlingarna hade kunnat komma ut något tidigare.
-Utveckla diskussionerna, inte bara prata om hur man gör på varje kår utan vrida lite på det. Det
hade varit intressant att diskutera frågeställningarna och hur man hade velat göra i en optimal värld.
-Utveckla träffen med KORK och hinna komma ihop i VORK innan man träffar en större grupp
och diskuterar med dem i gemensamma frågeställningar.
Till sist vill vi tacka för vårt år och ser fram emot att få se vad som händer i framtiden!
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Diskussionsunderlag – Generalsekreteraren
och Fullmäktige
1.

Bakgrund

I dagens arbetsbeskrivning för Generalsekreteraren (GS) står det att denna ska vara
Fullmäktige behjälplig på flertalet sätt. Det är i nuläget oklart i vilken utsträckning detta sker
och Styrelse bör diskutera GS roll gentemot Fullmäktige. Bifogat nedan är ett delarna av
Arbetsbeskrivningar för Presidiet och heltidare som berör ämnet.

”4. Generalsekreterare
4.1 Uppgift
… Generalsekreteraren ansvarar också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i
deras arbete…

4.2 Åligganden
Det åligger Generalsekreteraren
att

tillsammans med talmanspresidiet förbereda Fullmäktiges sammanträden,

att

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

att

årligen i samråd med talmanspresidiet organisera och genomföra Teknologkårens
fullmäktigeutbildning,”

2.

Förslag

Vi yrkar därför på att Kårstyrelsen diskuterar

-

Generalsekreterarens roll gentemot fullmäktige

I ordningens tjänst, dag som ovan
HANNA JÄRPEDAL
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STYRELSEHANDLING
Beslutsuppföljning, S8
Kårhuset Lund, 2018-12-16
Hanna Järpedal, Chair of the Board

Beslutsuppföljning – S8
Möte
S3 13/14
S9 17/18
S11 17/18
S11 17/18
S13 17/18
S15 17/18
S3 18/19
S6 18/19
S7 18/19

Beslut
Funktionärsregister
Se över stadgeändring av
§10.11
Översättning av
styrdokument
Alkohol och drogpolicy
Se över aktier i Brygghuset
Finn
Implementering av förslag på
förändring av
Utbildningsutskottet
Uppföljning av
internationaliseringsarbete –
inom UtbU
Fuktskador gasqueköket
Donatorsfest

Uppdraget
Maria Gunnarsson
Tim Djärf

Redovisas
S9 18/19
S8 18/19

Maria Gunnarsson

S8 18/19

Gunnar Granlund
Kårstyrelsen 18/19

S8 18/19
S1 21/22

Marcus Bäcklund

S8 18/19

Marcus Bäcklund

S8 18/19

Maria Gunnarsson
Karl Borg

S8 18/19
S10 18/19

Kommentar
Statusrapport

I Styrelsens tjänst,

HANNA JÄRPEDAL
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