STYRELSEHANDLING
Motion angående uppdatering av larmet
på Lophtet
Kårhuset Lund, 14/2-2019
Maria Ekerup, Generalsekreterare

Motion angående uppdatering av larmet på
Lophtet
Bakgrund
I dagsläget så har Kåren ett larm på lophtet som är kopplat till SOS-alarm. Larmet som är
installerat är ett så kallat inbrotts- och brandlarm. Alltså larmet larmar SOS om det skulle ske
ett inbrott eller om det börjar brinna.
Det larmet som är installerat i dagsläget är anslutet via en fast telefonlinje som vi har hos
Telia. Telia annonserade innan jul att de skulle höja priserna på alla fasta abonnemang till 330
kr/månad och ge fria samtal. Detta är en ökning av ungefär 35-50 % lite beroende på månad
gentemot vad vi har betalat innan. Det är svårt att säga exakt eftersom vi tidigare betalade för
allt vi ringde. Det går tyvärr inte heller att byta leverantör eftersom det är Telia som äger den
fast linan in till huset. Denna höjningen tyckte jag var orimlig och kontaktade därför Great
Security (de som har installerat och ansvarar för vårt larm som sitter i dagsläget) för att se om
det fanns något alternativ som var trådlöst istället. Detta är något som var möjligt efter att en
tekniker tittat på larmet. Kostnaden för installation och för larmsändaren som använder ett
SIM-kort är ungefär 5600 kr. Utöver detta så tillkommer en kostnad på ungefär 250
kr/månad för abonnemanget. Detta skulle betyda att vi betalar 80 kr mindre i månaden för
larmet jämfört med det 330 som är den nya kostnaden. Den nya larmsändaren skulle därmed
betala tillbaka sig på 6 år vilket kan vara en lång tid men vad man ska tänka på är att Telia vill
inte ha kvar det fasta nätet och därmed med kommer de med största sannolikhet bara höja
priserna framöver. En annan bra fördel med det nya larmet är att Great Security testar larmet
en gång per dygn för att säkerställa att det fungerar.

Förslag
Vi yrkar därför på
att
Kårstyrelsen beviljar ett fonduttag ur Lophtets renoveringsfond på upp till 6500 kr
för att köpa in och installera den nya larmsändaren.
I Säkerhetens tjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP
Generalsekreterare 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående Policy för LTHs
och TLTHs akademiska mottagning och
nollning
Kårhuset Lund, 2019-02-13
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Proposition angående Policy för LTHs och
TLTHs akademiska mottagning och nollning
Bakgrund
LTH och Teknologkåren har sen några år tillbaka en gemensam policy för LTHs akademiska
mottagning och Teknologkårens nollning. Syftet med den är att ha en gemensam syn på hur
studenters första tid på LTH ska vara.
Denna policy har genomgått en revidering där LTHs studiesociala råd tillsammans med
Kårordförande har gjort den största delen av jobbet. Policyn har även diskuterats i LG GU,
LTHs Ledningsgrupp för Grundutbildning, där Kåren har tre studeranderepresentanter.
Förändringarna i policyn gäller mest strukturen på dokumentet; några stycken har flyttats på
och några formuleringar har stukits då saker har upprepats på flera ställen i texten. De mer
konkreta ändringar som gjorts är att det har lagts till en formulering om att mottagningen
och nollningen ska vara inkluderande, det har formulerats aningen tydligare om vad den
akademiska mottagningen lv. 0 ska innehålla och det har lagts till att den akademiska
mottagningen inte ska innehålla internat under lv. 0.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Fullmäktige godkänner revideringen av Policy för LTHs och TLTHs
akademiska mottagning och nollning

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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Allmänt

Hänsyn ska tas till studenternas olika kulturella och religiösa bakgrund.
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LTHs akademiska mottagning
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STYRELSEHANDLING
Motion angående införande av Riktlinjer
för funktionärsregister
Kårhuset Lund, 2019-02-08
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Motion angående införande av Riktlinjer för
funktionärsregister
Bakgrund
Funktionärsregistret som finns används idag i begränsad utsträckning. Detta bör det blir
ändring på då det är bra om vi håller bättre koll på vilka som är funktionärer på
Teknologkåren, samt utnyttjar det system som finns byggt för att hantera valprocesser.
Problemet i nuläget är att folk inte vet hur det används eller vems ansvar det är att uppdatera
det. Denna riktlinje syftar till att tydliggöra detta.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

införa bifogade Riktlinjer för funktionärsregister

I Registreringens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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RIKTLINJER
Riktlinjer för funktionärsregister
Kårhuset Lund, 2019-02-08
Kårstyrelsen

Riktlinjer för funktionärsregister
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Teknologkåren har ett funktionärsregister som både används för att administrera val och för
att registrera dem som innehar funktionärsposter. Denna riktlinje beskriver hur man gör för
att administrera funktionärsregistret och vem som ansvarar för att uppdatera vad.

1.2.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att göra det lättförståeligt hur registret används och göra
ansvarsfördelningen tydlig.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Syftet med detta avsnitt är att det ska vara lättare att få reda på vem man ska kontakta för att
få reda på bakgrunden till en policy.
Utkast färdigställt av: Maria Gunnarsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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RIKTLINJER
Riktlinjer för funktionärsregister
Kårhuset Lund, 2019-02-08
Kårstyrelsen

2.

Användning

2.1.

Lägga upp val

2.2.

Registrera funktionärer

För att lägga upp ett nytt val på funktionärsregistret så går man in på ”Register” och
”Val”, och fyller sen i namn på valet samt vilka poster som ska väljas. Kontrollera så att
mandatperioden som läggs in på posterna blir korrekt.
För de val som har administrerats på sidan så går man in på valet i fråga och väljer
”Slutregistrera”. Sedan klickar man i vilka som blivit valda till poster till sist på
”Slutregistrera valet”.
För övriga val går man in på ”Register” och ”Poster”, väljer sedan posten som någon har
blivit vald till, och sedan på ”Direktval till [post]”.

3.
3.1.

Registrera funktionärer
Fullmäktige

Kårordförande ansvarar för att registrera ledamöterna samt suppleanterna till Fullmäktige i
funktionärsregistret.

3.2.

Valda av Fullmäktige

Kårordförande ansvarar för att registrera dem som väljs till poster av Fullmäktige i
funktionärsregistret.

3.3.

Utskottsfunktionärer

Funktionärer i utskott, som stadfästs av Kårstyrelsen, ansvarar Styrelseordförande för att
registrera i funktionärsregistret.
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående Stadfästande av
funktionärer i Näringslivsutskottet
Kårhuset, Lund, 2019-02-14
Simon Ersbo, Näringslivsansvarig 18/19

Motion angående Stadfästande av
funktionärer i Näringslivsutskottet
English title: [Ratification of volunteers to the Corporate
Relations Committee]
As a result of drop outs in one of my projects, I want to vindicate the people listed below to
volunteers. I and/or the project managers have conducted interviews with all of them.

Bakgrund
På grund av avhopp i ett av mina projekt vill jag stadfästa följande personer som
funktionärer i Näringslivsutskottet. Alla kandidater har blivit intervjuade av
Näringslivsansvarig och/eller projektledaren för respektive projekt.

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


Maks Epstains

för verksamhetsår 18/19.

I Organets tjänst, dag som ovan

SIMON ERSBO

Näringslivsansvarig 18/19
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