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I Styrelsens tjänst, dag som ovan
OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 15 October 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S4 15/16

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Anders Persson till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Daniel Damberg till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 28 oktober och justerat den 4
november.

§12

Tidigare beslutat: 3 november.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer

1 (1)

PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 1 oktober 2015
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 2 15/16
Tid: Tisdagen den 22:e september 2015 klockan 18.00
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

A djungerade

Generalsekreterare 15/16
Jesperspexet
VKOu
VKOs
VKOi
Styrelsens ordförande 14/15
Pålsjö Ängsblad
Arkads projektgrupp
Arkads projektgrupp

Jakob Karlsson
Pontus Liljeberg
Filippa de Laval
Carolina Koronen
Linnea Thörnqvist
Jacob Adamowicz
Desirée Ohlsson
Charles Mäkelä
Elin Magnusson

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 18.03.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.

till och med § 14.
till och med § 21.

till och med § 16.
till och med § 16.

Styrelsen beslöt
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.
§ 4 Val av justeringsperson

Oskar nominerade Dante till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Dante Zia till justeringsperson.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 5 Närvaro och adjungeringar

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

§ 6 Föredragningslistan

Oskar yrkade
att behandla §20 sist.
att behandla §21 efter §20.
att behandla Valärende i Akademiska Föreningens stipendienämnd
som §20.
att behandla handling kring Humanitär hjälp som §21.

Styrelsen beslöt
att bifalla Oskars första yrkande
att bifalla Oskars andra yrkande.
att bifalla Oskars tredje yrkande
att bifalla Oskars fjärde yrkande.
att godkänna föredragningslistan med ovanstående förändringar.
§ 7 Datum för justering av
protokoll

Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 29 september,
och underskrivet den 6 oktober.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Tidigare protokoll lades ad acta.

§ 9 Meddelanden

Remiss-svar angående tröjmotionen är inskickat från
Informationsansvarig.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna

Inga rapporter förelåg.

§ 11 b) Rapport från
arbetsgrupperna

Inga rapporter förelåg.

§ 11 c) Rapport om ekonomin

Inga rapporter förelåg.

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Oskar yrkade
att sätta följande datum för styrelsemöten 2015: 6/10, 29/10, 3/11,
18/11, 30/11 och 16/12.
Styrelsen beslöt
att bifalla Oskar yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Styrelsen kan ej tillsätta Rasmus Kjellén som kårhusservice förvaltare,
stadfästande av val.
utan tillsätter istället Rasmus som ordinarie ledamot.
Oskar yrkade
att tillsätta Oskar Hansson som suppleant på insitutionsstyrelsen på
Kemi (KILU).
Oskar Hansson stod utanför beslutet.
Styrelsen beslutade
att bifalla Oskar yrkande.
att välja Studentrepresentanter enligt bilaga och ändringar.
att välja Funktionärer enligt bilaga och ändringar.
Protokoll Kårstyrelsen
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§ 14 Äskning till Jesperspexets 50- Pontus Liljeberg föredrog ärendet.
årsjubileum
Peter väljer att avstå från att rösta i ärendet.
Diskussion.
Björn yrkade
att stryka ”10 000 kronor till kvällens show”.
att lägga till ”med förbehållningen att Teknologkåren får synas i
samband med jubiléet. Vad som anses med att synas föreligger
Teknologkårens Informationsansvarig att avgöra.”
Styrelsen beslutade
att avsätta 15 000 kronor ur Styrelsedispen till en Jubileumsskrift
att godkänna Björns första yrkande
att godkänna Björns andra yrkande
Pontus Liljeberg lämnade mötet 18:37.
§ 15 Motion angående tältinvestering Styrelsen beslutade att återvända till §6. Föredragslistan ändrades så att
§16 behandlas före §15.
§ 15 återtogs 19:48
Ingen föredrog ärendet.
Diskussion.
Oskar yrkade
att ta motionens yrkanden i klump.
Styrelsen beslutade
att bifalla Oskars yrkande.
att bifalla motionen.
§ 16 Motion angående
Arkadgasquebudgeten

Mötet ajournerades 18:38 till 18:44
Charles Mäkelä och Elin Magnusson föredrog ärendet.
Diskussion.
Charles Mäkelä yrkade
att i ARM14 under 3310 öka Intäkter (alkoholpaket) till 33 700 kr.
Mötet ajournerades 19:20 till 19:28.
Björn yrkade
att ändra till ”Intäkter (alkoholpaket) 250x125 | 25 000” samt
”Serveringspersonal | 27 000”
att ge ARKAD möjlighet att ta betalt för studenter på ARKADgasquen
att ge ARKAD fria tyglar att spendera de frigjorda pengarna, både
från ändrings-att-sats ett och två, enligt specifikationer i
ursprungsmotionen
att ändra till ”Sittning | 176 000”
att avslå samtliga punkter i urpsrungsmotionen.
att budgetavsteg görs enligt ovan.
Peter yrkade
att sittningskostnaden -20 000 kr ska låtas belasta resultatet.

Protokoll Kårstyrelsen
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att
att

kostnaden för serveringspersonal justeras till 27 000 kr.
priset för alkoholpaket justeras till 150 kr och antalet budgeterade
är 250 st.
att en sittningskostnad á 50 kr ska tas ut av besökande studenter,
budgeterat till 300 platser.
Peter jämkade sig med Björns yrkanden.
Föredragande parter jämkade sig med Björns yrkanden.
Micaela yrkade
att ta Björns yrkanden i klump.
Styrelsen beslutade
att godkänna Micaelas yrkande.
att godkänna Björns yrkanden i klump.
Charles Mäkelä och Elin Magnusson lämnade mötet 19:47.
Peter Dahl lämnade mötet 19:47 till 19:51
§ 17 Inspektorstavlor

Björn föredrog ärendet.
Diskussion.

§ 18 Motion angående en andra
revidering av Budget för
verksamhetsåret 2015/2016

Oskar föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 19 Motion angående fastställande Jacob Karlsson föredrog ärendet.
av datum för ordinarie val till
Fullmäktige 2016
Diskussion.
Björn yrkade
att styrelsen med mötets adjungerade snarast möjligt sjunger en
födelsedagsvisa åt motionären, samt att uppdra val av sång till
kårordförande.
Jacob Karlsson jämkade sig med Björns yrkande.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen med Björns yrkande.
§ 20 Valärende i Akademiska
Föreningens stipendienämnd

Peter föredrog ärendet.
Björn yrkade
att tillsätta Oskar Hansson i AFs stipendienämnd.
Oskar Hansson stod utanför beslutet.
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 21 Humanitär hjälp

Peter föredrog ärendet.
Diskussion, allmänt kring humanitär hjälp.
Styrelsen beslutade
att ålägga Björn att ta upp frågan med heltidargruppen.
Mötet ajournerades 21:04 till 21:12
Filippa de Laval lämnade mötet under ajourneringen.
Diskussion, Vi kan-veckan.
Björn yrkade
att lämna frågan.
att remittera frågan.
Peter yrkade
att avslå förslaget.
Styrelsen beslutade
att avslå Björns första att-sats.
att avslå Björns andra att-sats.
att avslå förslaget.

§ 22 KFS

Björn yrkade
att föra diskussionen bakom lyckta dörrar.
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.
Björn föredrog ärendet.
Diskussion.
Peter yttrade sitt misstycke mot den bristande transparensen i KFS
valprocess.
Oskar yrkade
att återuppta §21 för vidare diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla Oskars yrkande.

§ 23 Remiss från Fullmäktige:
Motion angående Arvodering
av Kårhusservice

Björn föredrog ärendet.

§ 24 Motion angående innehav i
Brygghuset Finn AB

Oskar yrkade
att bordlägga § 24 till S3.

Styrelsen beslutade
att uppdra åt KO att inkomma med en ny motion till S3.

Styrelsen beslutade
att bifalla Oskars yrkande.
§ 25 Projektplan strategisk plan
2021

Oskar yrkade
att bordlägga § 25 till S3.
Styrelsen beslutade

Protokoll Kårstyrelsen

5 (7)

att
§ 26 Beslutsuppföljning

bifalla Oskars yrkande.

Styrelsen beslutade
att tillsätta uppdraget Civilingenjörsringen till Karin med
redovisningsdatum S8 15/16.
att tillsätta uppdraget Funktionärsregister till Micaela med
redovisningsdatum S3 15/16.
att stryka uppdraget Arbetsbeskrivningar från beslutsuppföljningen.
att tillsätta uppdraget Valprocess till Peter med redovisningsdatum
S3 15/16.
att sätta redovisningsdatum för uppdraget VT-nollningen till S3
15/16.
att stryka uppdraget Konkretiserad plan och budget för
utbildningsevent.
att sätta redovisningsdatum för uppdraget Utvärdering av
utbildningsevent till S6 15/16.
att sätta redovisningsdatum för uppdraget Stadga- och
reglementsändringar till följd av förslaget Utbildningsutskottets
struktur till S4 15/16.
att sätta redovisningsdatum för uppdraget Hitta pengar till förslaget
Utbildningsutskottets struktur till S3 15/16.
att sätta redovisningsdatum för uppdraget Utvärdering av
nollningutskottet till S3 15/16.
att tillsätta uppdraget Hemsidan till Björn med redovisningsdatum S3
15/16.
att lägga till Arvodering av kårhusservice, ansvarig Björn med
redovisning S3 15/16.
att lägga till Miljöpolicyn, ansvarig Micaela Bortas med redovisning
S9 15/16.
Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
S2 13/14
S3 13/14
S6 14/15
S18
14/15
S19
14/15

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister
Valprocess
VT-nollningen

Uppdraget
Karin Dammer
Micaela Bortas
Peter Dahl
Matilda Hjälle

Redovisas
S8 15/16
S3 15/16
S3 15/16
S3 15/16

Utvärdering av
utbildningsevent

S6 15/16

S19
14/15

Stadga- och
reglementsänringar
till föjd av förslaget
Utbildningsutskottet
s struktur
Hitta pengar till
förslaget
Utbildningsutskottet
s struktur
Utvrdering av
nollningsutskottet
Hemsidan

Alexander
Pieta
Theofanous
Micaela Bortas

Jacob
Adamowicz

S3 15/16

Matilda Hjälle

S3 15/16

Björn Sanders

S3 15/16

Björn Sanders

S3 15/16

Micaela Bortas

S9 15/16

S19
14/15

S19
14/15
S19
14/15
S2 15/16
S2 15/16
Protokoll Kårstyrelsen

Arvodering av
Kårhussservice
Miljöpolicyn

S4 15/16
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§ 27 Övrigt

Linnea Thörnqvist yrkade
att styrelsen diskuterar meriterande engagemang för internationella
studier.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att lämna punkten och överlåta detaljskrivningar av SOUP:en till
arbetsgruppen.
Jacob Karlsson informerade om tvivelaktiga investeringar.

§ 28 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
22:24.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Dante Zia
Mötesjusterare

Protokoll Kårstyrelsen
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Hej!
Sångarstriden har fått PR-chef och projektgruppen är nu komplett.
Hon heter Alexia Han och studerar A14.
Jag tänker att det kanske borde stadfästas och läggas till i funktionärsregistret?

Med vänliga hälsningar

Gustav Seemann
Aktivitetssamordnare 2015
Head of Recreation 2015
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Tel: +46 (0)46 - 540 89 30
Fax: +46 (0)46 - 14 26 14
E-mail: aktsam@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Arbetsgrupp för utredning av kårens valprocesser 11/3 2015.
Närvarande:
Amelia, Matilda, Peter, Petter, Tomas
Agenda:
Hur bör valberedningen föra sig under valmötet
 Ärligt och ”nödvändigt” kritiskt, både mot den föreslagna kandidaten och mot övriga
kandidater.
 I alla lägen vara transparenta med grunderna till sin bedömning, ex arbetsbeskrivning.
Vilka bör vara närvarande under valen (ex. kandidater till andra poster etc.)
 Öppna dörrar men ingen allmän yttranderätt. FM, valberedning har yttranderätt, övriga om
de blir tillfrågad.
 FM leder frågestund, bara konkreta frågor till funktionärer.
 Sittande funktionärer får bara prata om posten inte om personerna som kandiderar.
Vad får man som sittande funktionär säga under mötet, angående posten eller personer
 Under mötet är det enbart FM och valberedning som har yttranderätt, övriga närvarande får
svara på direkta frågor
Hur ska man förhålla sig till dels personlighetskrav ej framförda av valberedningen och dels
personbeskrivningar av kandidater
 De är bra med input från FM kring den kravprofil som valberedningen har tagit fram
 I alla lägen ska vi sträva efter att en korrekt representation av kandidaten förs fram, både
positiva och negativa sidor ska föras fram.
Processen för hur man hanterar om en kandidat förlorar och sedan vill ställa upp till en annan post
(ex. KO -> VKO*).
 Om man vill kandidera till flera poster så bör man informera valberedningen om det under
sin intervju.
 Valberedningen ska kunna yttra sig om vilket intryck denna kandidat gjorde på intervjun
samt om dess framförande gav ett bättre/sämre intryck än det de hade sedan tidigare.
Övriga tankar
 Uppmuntra FM att vara relevanta och nödvändigt kritiska, särskilt under diskussionen
efteråt
 Styrelse väljs i grupp

Samtliga
kandidatpresentationer
inklusive
utfrågningar

Matcha uppdrag med
kandidat

FM diskuterar
rollen och
kravprofilen för
uppdraget

Kandidatpresentation

Definiera uppdraget

Förfarande under valet:

Valberedningen
lämnar sin
motivering
Diskussion om
kandidater och
val.

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 15 oktober 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Motion angående I-sektionens förslag: Tillsammans kan vi
göra skillnad
I-sektionen har dragit igång ett välgörenhetsprojekt och föreslår att TLTH medverkar. Styrelsen bör ta
ställning i frågan. Information om projektet finnes i bifogat mail.

Därför föreslår undertecknad styrelsen
att

ta ställning till förslaget enligt bilaga

Med vänliga hälsningar

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande

Styrelsehandling

1 (1)

Hejsan kära teknologsektioner!
Jag vill att ni föreställer er vad ni gör den 1a november. Andas ni möjligtvis ut efter skrivna tentor och
mår bra över livet? Jag har ett förslag på hur denna föreställda bild kan förbättras ytterligare! Tänk om
ni utöver ert allmänna välmående kan titta tillbaka på en vecka där ni gjort skillnad för många
individer på flykt i världen. Där ni tillsammans med teknologsektioner från hela Sverige enats för att
göra världen till en bättre plats.
På I-sektionen i Lund har vi länge funderat på ett koncept för hur vi ska kunna stötta
välgörenhetsprojekt på bästa sätt. Detta arbete har mynnat ut i många vidare koncept som dessvärre
kommer ta tid att färdigställa.
Eftersom flyktingkrisen är så aktuell, så krävs det dock ett agerande nu. Vi vill därför bjuda in er alla
för att ena Sveriges teknologsektioner på de olika lärosätena, för att samla in pengar till människor på
flykt. Detta mejlet går ut till samtliga Sektionsordförande på LTH och I-ordförande från de fem stora
lärosätena i Sverige. Sistnämnda får jättegärna hjälpa till att sprida detta meddelande vidare till övriga
sektioner på era lärosätena!
TILLSAMMANS ska vi förändra situationen för människor på flykt, till det bättre.

Hur kommer detta då att gå till?
Alla sektioner startar en egen insamling mellan den 26e oktober - 1e november. Organisationen vi
valt att genomföra kampanjen via är Röda korset. På deras hemsida är det superenkelt att starta en
insamling samtidigt som de innehar ett 90-konto, vilket innebär att alla insamlade medel säkert går till
ändamålet utan oskäliga kostnader.
Såhär går ni tillväga om ni vill vara en del av kampanjen:
1. Måndagen den 26e oktober går ni in på Röda Korsets hemsida för att starta er insamling.
Snabblänk till sidan där man startar insamlingar finner ni HÄR!
2. Ni klickar på "Skapa insamling". Det enda vi tycker bör standardiseras är ändamålet, slutdatumet
och namnet på insamlingen. Ändamålet är "människor på flykt", slutdatumet har vi valt att sätta till
söndagen den 1e november och namnet standardiseras till "Sektionsbokstav-sektionen, lärosäte",
exempelvis "I-sektionen, LTH"
3. Nu har ni en vecka på er att motivera era sektionsmedlemmar att skänka pengar. Låt kreativiteten
flöda och ha riktigt kul. Tänker att de olika insamlingarna i samband med ingenjörers tävlingsanda
kan motivera oss alla att skänka lite mer än vad vi hade gjort om kampanjen gått under samma
insamling.
Meddela gärna om ni väljer att deltaga eller har några frågor, I-sektionen i Lund kommer köra oavsett
och tycker det är superkul för varje sektion som väljer att delta.

Många varma kramar,

--

SVANTE NYMAN
SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI

Lunds Tekniska Högskola

Sektionsordförande, Styrelsen

www.isek.se | ordf@isek.se | +46 (0)70-317 44 49

STYRELSEHANDLING
Motion angående Offentlig visning

Kårhuset Lund, 14 oktober 2015
Erik Alstersjö, TackU-O

Motion angående Offentlig visning
Bakgrund
Det finns ett stort intresse för fotboll, och annan idrott, bland våra studenter. Detta syns inte
minst i hur många som sitter i hänget och kollar. Dessutom samlas studenter i
sektionslokaler för att tillsammans se på fotbollsmatcher. Det är inte tillåtet att använda ett
privatkonto för att visa Viasat eller dyl. utanför hemmets väggar och/eller för mer än 8
personer. Kåren har både lokaler och möjligheter att samla sina medlemmar för att njuta av
deras intresse. Ett konto för offentlig visning kostar för Viasat Small 2800 kronor i månaden.
Dock får studentkårer 50% rabatt och därför skulle det kosta oss 1400 kronor i månaden.
Dessutom skulle vi få sommarmånaderna debiteringsfria.
Viasat Small – 1400 kr
Ger tillgång och rättighet att visa 3:an, 6:an, 8:an, 10:an samt Viasat Fotboll och Viasat Sport.
På dessa kanaler visas bland annat Champions League, Premier League smat OS i Rio.
Viasat Medium – 1900 kr
Ger utöver Viasat Small även tillgång och rättighet att visa Viasat Hockey och Viasat Motor.

Förslag
För att lösa denna efterfrågan tycker jag att vi bör införskaffa ett konto på
Viaplay/Hoistgroup för offentlig visning. Det kommer ge stor studentnytta och öppna för
en ny kategori av pubmöjligheter. Minsta perioden att binda sig är 12 månader
Jag yrkar därför på
att

avsätta pengar, från av styrelsen valt konto, för under en tolvmånadersperiod för
att testa konceptet med Viasat Small.
Det åligger Aktsam att införskaffa konto med rätt kanaler

I tjänsten,

ERIK ALSTERSJÖ,
Tackmästeriutskottets Ordförande

Motion angående Offentlig visning

JACOB ADAMOVICZ
Allmän funktionär
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STYRELSHANDLING
Diskussionsunderlag

Kårhuset Lund, 14 okt 2015
Jacob Adamowicz, Teknolog

Diskussion angående innovations- och
entreprenörsskapsprojekt
Bakgrund
I samband med diskussionen i våras om innehavet i Brygghuset Finn diskuterades även
lösningar om hur Kåren skulle kunna investera och stödja företag startade av dess
medlemmar. Det visade sig att en gammal Kårordförande, Erik Iveroth, också var
intresserad av detta, så jag, Erik Iveroth, Sara Gunnarsson och Björn Sanders hade ett möte
under sommaren för att diskutera olika idéer. Efter uppstartsmötet rekryterades Erik
Alstersjö till gruppen. Gruppen har träffats under sommaren och diskuterat olika idéer för
hur man skulle kunna organisera verksamheten. Jag och Erik (Alstersjö) har sedan tagit en
operativ roll i gruppen och har haft möte med VentureLab och vicerektor Annika Olsson för
att höra vad de tycker om konceptet och för att försäkra oss att vi inte “trampar någon på
tårna”. Vi har även pratat med Näringslivsansvarig för att undvika att vi skulle göra något
som skulle försvåra/konkurrera med Richards verksamhet. Vi har valt att lyfta det till
Styrelsen först nu för att vi först ville få ett OK på konceptet från övriga berörda parter och
för att vara säkra på att det är värt att fortsätta arbetet.

Koncept
Idéen för verksamheten är sprungen ur gruppens vilja att skapa möjligheter för Kåren att
investera i våra medlemmars affärsidéer på ett strukturerat sätt. Vår slutsats är dock att
LTH/LU är för dåliga på att hjälpa studenterna med att förverkliga sina affärsidéer. Detta
gör att det inte finns tillräckligt många investeringsbara affärsidéer på LTH. För tillfället är
TLTH heller inte en självklar aktör att vända sig till för entreprenörer. Vill vi ha möjligheten
att investera måste vi därför också jobba med entreprenörskapskulturen på campus och
hjälpa studenterna med deras idéer.
Vår idé är att hålla ett tioveckors program för ca tio utvalda grupper med en affärsidé.
Verksamheten kan liknas med Chalmers Start Up camp
(http://www.chalmersinnovation.com/startupcamps/about/lean-startup/). Under de tio
veckorna ska grupperna få utveckla sina affärsidéer och allt är tänkt att avslutas med en
demo-dag, där alla presenterar sina affärsidéer för studenter, företag, affärsänglar, LTH och
andra intresserade. Verksamheten är tänkt att ha ett nära samarbete med VentureLab, så att
man kan hänvisa till dem i de frågor som de kan bättre, t.ex. juridiska frågor. Vi vill erbjuda
studenter föreläsningar, workshops, nätverk, eventuellt ekonomiskt stöd och lokaler (i den
mån det går). På längre sikt vill vi att detta arbete skapar företag på LTH som TLTH kan
investera i. Vi vill skapa studentnytta som ger avkastning på kapital och ger personlig
utveckling till de deltagande. Ett första utkast på syftet för verksamheten är: att stödja och
främja innovation samt entreprenörskap bland LTH:s studenter.
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STYRELSHANDLING
Diskussionsunderlag

Kårhuset Lund, 14 okt 2015
Jacob Adamowicz, Teknolog

Vi har satt upp en preliminär tidsplan för de närmaste åren om hur verksamheten ska
utvecklas för att även möjliggöra investeringar. Tanken är att första omgången av tioveckors
program ska hållas HT16. Vi kommer eventuellt söka ekonomiskt stöd för olika event under
våren men vi hoppas kunna finansiera det mesta med externa medel då det finns många
stiftelser och organisationer som vill stödja denna typ av verksamhet, t.ex. VentureLab
Vi vill nu fortsätta arbetet med konkretisering av verksamheten och börja planera för
specifika event under vårterminen och nästa höst. Vi behöver därför Styrelsens klartecken
för att fortsätta arbetet och kunna rekrytera till en grupp som är en del av Kåren. Eftersom
verksamheten är nära kopplad till många andra verksamheten, både inom TLTH och LU, är
det viktigt att vi i varje steg i arbetet har nära kontakt med de andra parterna. Detta gör att
arbetet tar lite längre tid än vanligt och det är också viktigt vi kan få ihop en grupp tidigt i
konkretiseringsstadierna så alla är medvetna om förutsättningarna. Mycket av verksamheten
är beroende av andra parter och det är därför svårt att beskriva verksamheten på minsta
detalj i det stadie vi är i idag.
Vi behöver nu alltså ett första OK från Styrelsen för att fortsätta arbetet. Det fortsatta jobbet
med konkretiseringen kommer inkludera olika parter, där ibland Styrelsen i någon
utsträckning, ni kommer därför få möjligheter att ge mer input till projektet längre fram.

Frågor till styrelsen:
Första tankar?
Någon ni vet som kan vara lämplig att kontakta?
Något vi ska tänka på?
Kan vi fortsätta vårt arbete?
Har ni tips på ett bra namn på verksamheten?

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ
TEKNOLOG
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Kårhusservices Förvaltare

Kårhuset Lund, 15 oktober 2015
Marcus Peterson,Pedell

Motion angående KHS Förvaltare
Bakgrund
För en tid sedan införrättades den ytterst ärofyllda posten Kårhusservice Förvaltare. Denna
Förvaltare har haft som uppdrag att under Husutskottets fana bistå Pedellen i
upprätthållandet och drivandet av Kårhusservice, som ej endast en inventariernas man, utan
även som ett skyddsombud och fackombud.
Denna persons uppgifter har således varit nära anknutna till Pedellen och därigenom HUT.
Att denna person då väljs vid ett Val-FM för att få en stark kandidat är alldeles ypperligt,
dock verkar denna post injaga allt för mycket skräck i de sökandes hjärta varför det har varit
upp till den Mäktiga Ödmjuka Pedellen att tvångsvärva uppmuntra människor till att söka
posten.

Förslag
Det verkar märkligt att Pedellen inte har rätt att fyllnadsvälja sina egna funktionärer.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet, §4.2.1 flytta posten Kårhusservices Förvaltare från
den första att-satsen till den andra att-satsen

I Ärofylld Tjänstgöring,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT och DUT, tillika betvingare av Flaggan, Sörjare av Lophtet och Allmänt Jävla Bitter
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Inspektorstavlor

Kårhuset Lund, 15 oktober 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Proposition angående Inspektorstavlor
Bakgrund
Av tradition målar vi porträtt av våra inspektorer som hängs upp på inspektorshyllan i
Kårhuset. Där hänger samtliga av våra tidigare inspektorer. Men varken Viktor Öwall eller
Kalle Åström. Den som har målat våra senaste tavlor har flyttat från Sverige och är således
inte tillgänglig.
Häromveckan hade jag haft ett möte med Lunds Universitets anställde porträttkonstnär Per
Helin. Han kan tänka sig att måla våra porträtt på fritiden för 20 000 kr per porträtt. Det tar
honom cirka 3 månader per porträtt och han kan måla efter en utskriven bild.
Förra gången betalade vi 15 000 kr som vidarefakturerades till LTHs kansli (LTH betalade
med andra ord). Efter samtal mellan LTH och Sara Gunnarsson framkom att LTH inte är
intresserade av att göra detta igen antagligen på grund av den ekonomiska situationen på
LTH.
Därefter tog jag kontakt med Ann Waldén på AF som berättade att de hade målat två
porträtt de senaste 15 åren där det ena kostade 50 000 kr och det andra kostade 37 000 kr.
Då den nuvarande väggen för upphängning av inspektorstavlor är full behöver vi hänga
tavlorna på en annan vägg. I samtal med pedellen och akademiska hus har vi kommit fram
till att väggen mitt emot, ovanför trappan, passar bäst för ändamålet.
Pengarna bör rimligtvis tas från en fond då det är en större investering som inte görs årligen.
Vårt förslag är att ta det från ”Kårhusets investeringsfond” som innehåller 386 270 kr och
har följande beskrivning:
”Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Kåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska användas till
att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.”

Förslag

Därför yrkar styrelsen
…att

avsätta 20 000 kr från Kårhusets investeringsfond för ett porträtt av
Viktor Öwall.

…att

avsätta 20 000 kr från Kårhusets investeringsfond för ett porträtt av
Kalle Åström.

I styrelsens tjänst, dag som ovan

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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