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§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Anna Qvil till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 5:e mars.

§18

Nästa möte
Datum för S12 är den 12:e mars.

Varmt välkomna,

HANNA JÄRPEDAL
Kårstyrelseordförande 18/19
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STYRELSEHANDLING
Entledigande av Øverste
Kårhuset Lund, 2019-02-2o
Åke Edqvist, Nolleamiral

Entledigande - Øverste
1.
Bakgrund
Då jag på FM1 har blivit vald till Nolleamiral så skulle jag vilja avsäga mig min post som
verste då det blir svårt att inneha båda posterna samtidigt.
2.
Förslag
Det vore snällt om ni entledigade mig.

Jag yrkar därför på
att

Kårstyrelsen entledigar mig från min post som Överste i Nollningsutskottet

I Organets tjänst, dag som ovan

ÅKE EDQVIST
Nolleamiral 2019

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

(1)

STYRELSEHANDLING
Motion - Hisslås
Kårhuset Lund, 2019-02-19
LUDVIG ERIKSSON, Pedell 18/19

Motion - Hisslås
1.

Bakgrund

De senaste åren har vi stoppat hissen i huset under uthyrningar i gasquesalen genom att köra
in garderobsställningar i hissen. Detta för att stoppa andra människor från att åka hiss ner till
gasquesalen samt springa genom garderobsytan. Detta får vi dock ej göra längre då huset har
bestämt sig för att våra uthyrningar inte ska stoppa användandet av hissen. Detta är en
säkerhetsrisk, en risk mot vårt alkoholtillstånd (och gästers) samt en arbetsmiljöfråga för
Kårhusservice.
Efter konsultation med Akademiska Hus drifttekniker samt husprefekten har vi kommit
fram till att en rimlig lösning är att sätta ett saltolås på våning 0 (ned för trappan från
garderoben) som spärrar av våning 0 och 1 från hissen. Endast Pedell, Kårhusservice
Ansvariga samt personal från LU/AH kommer ha tillgång till denna läsare.
Vi har fått ett budgetpris på 24460 ex moms. Till detta tillkommer personalkostnad från
AH’s sida samt 8% adminavgift. Notera även att detta är inte en offert utan en prisindikation.

2.

Förslag

Jag yrkar därför på
att  avsätta 45000kr från kårhusets underhållsfond till installation av hisslås.

I de tappra garderobsjobbarnas tjänst, dag som ovan

LUDVIG ERIKSSON
Pedell 18/19
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Teknologkåren vid LTH Mail - Låsning hiss

Pedell Teknologkåren vid LTH <pedell@heltidare.tlth.se>

Låsning hiss
4 messages
Mikael Pfannenstill <Mikael.Pfannenstill@akademiskahus.se>
To: "pedell@heltidare.tlth.se" <pedell@heltidare.tlth.se>

8 November 2018 at 08:21

Hej jag har fått ett budget pris på låsning av hiss plan 0-1 .
De monterar utanpåliggande nyckellåda på plan 0.

Pris 24460 ex moms

Det som inte ingår är salto lås cylinder samt
Akademiska hus lägger på 8% i administrativa avgifter samt min tid.

Hör av er om ni vill beställa arbetet .
Micke
Mikael Pfannens ll
Dri tekniker
Akademiska Hus
+46 046-31 14 59

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Klicka här!

Pedell Ludvig Eriksson <pedell@tlth.se>
To: Mikael Pfannenstill <Mikael.Pfannenstill@akademiskahus.se>

8 November 2018 at 10:26

Hej,
kan du kolla också vad det skulle kosta att installera den i hissen? Jag kan inte föreställa mig att det skulle kosta
mycket då cylindern bara behöver bryta kretsen till knapparna för 0 & 1.
Vänliga hälsningar
Kind regards

Ludvig Eriksson
Pedell 25.0
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f85dc0070f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1616549457394418494&simpl=msg-f%3A16165494…
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Riktlinje för svenskengelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2019-02-21
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Motion angående Riktlinje för svenskengelsk ordlista
Bakgrund
Teknologkåren ska snart lämna in sina styrdokument för översättning, och då kommer även
vår Riktlinje för svensk-engelsk översättning lämnas in så att översättningarna följer våra
bestämmelser. Därför är det bra om riktlinjen är uppdaterad så att de ord vi använder i vår
verksamhet finns med och att översättningarna känns aktuella.
Förslaget har varit ute på en ”miniremiss” bland styrelsen, heltidare och resterande
utskottsordföranden och de flesta av deras förslag har följts.

Förslag
Den största frågan som jag skulle vilja att styrelsen diskuterar är hur ”Teknologkåren” i olika
former ska översättas. I den nuvarande riktlinjen så används ”Teknologkåren” inte alls i den
engelska översättningen, men undertecknad och många med mig anser att ”Teknologkåren”
så starkt kopplat till vårt varumärke att det vore dumt att översätta det. Vill man skriva ut
hela namnet: ”Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola”, så föreslår jag att man
översätter ”Lunds Tekniska Högskola” med ”the Faculty of Engineering LTH”, för att det är
så LTH själva översätter sitt namn.
I det bifogade förslaget så har ord som föreslås att tas bort markerats såhär och ord som
föreslås att läggas till markerats såhär.
Jag yrkar på
att

styrelsen godkänner revideringen av Riktlinje för svensk-engelsk ordlista
enligt bifogat förslag.

att

avsnitt 13. ”I bokstavsordning” i sagda riktlinje konsekvensändras utifrån de
godkända ändringarna.

I Internationaliseringens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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RIKTLINJER
Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer är en vägledning vid översättning till engelska.

1.2.

Syfte

Syftet med ordlistan är att underlätta för funktionärer vid och medlemmar i Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskolan (TLTH) när dessa ska skriva eller tala på engelska i
Kårsammanhang.

1.3.

Omfattning

Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralorganisation men kan med fördel användas av
hela Teknologkåren och dess Fria föreningar.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Linnea Thörnqvist, David Gustavsson
Ursprungligen antagen enligt beslut: S5-15/16
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


2.

S1-16/17 (Björn Sanders)

Bakgrund

Syftet med ordlistan är att underlätta för funktionärer vid och medlemmar i Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskolan (TLTH) när dessa ska skriva eller tala på engelska i
Kårsammanhang. Ordlistan fastställer också vilka engelska uttryck som ska användas för att
översätta postnamn, evenemang och dylikt. Det är tillåtet att använda det svenska namnet på
poster eller evenemang även i engelska texter om så anses lämpligt. Detta bör dock göras
mycket sparsamt om det svenska uttrycket är svåruttalbart eller svårt att komma ihåg för
engelskspråkiga studenter
Egennamn, poster och evenemang versaliseras generellt enkelt på svenska, (exempelvis
Kårhusservice förvaltare) och i Kamelnotation på engelska på engelska versaliseras varje ord
(exempelvis Kårhuset Service Manager).

3.

Övergripande ord

arbetsgrupp

task force

fri förening

association

funktionär - funktionärspost

volunteer - volunteer position

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (16)

RIKTLINJER
Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

heltidsarvorderad

sabbatical officer

inspektor

inspector

kollegium

college

Kårhuset

Kårhuset

mandatperiod

term of office

organ

body

revisor

auditor

sektion

guild

studentkår

students' union

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola the Student Union at Lund University, Faculty
– Teknologkåren vid LTH - Teknologkåren - of Engineering - the Student Union
Kåren - TLTH
Teknologkåren at the Faculty of Engineering
LTH – Teknologkåren at LTH Teknologkåren - the Union - TLTH
utskott

committee

utskottsordförande

committee chair

verksamhetsår

operational year

4.

Utskott och organ

Aktivitetsutskottet (e.d.)

the Recreation Committee

Arbetsmarknadsutskottet

the Career Committee

Arkivutskottet

the Archive Committee

BEST-Lund BEST Lund

BEST-Lund BEST Lund

Datorsystemgruppen

the IT Committee

De tre benen - Utbildning-Näringsliv-Fritid

the Three Pillars - Education-CareerRecreation

De äldres råd

Terribly Highly Esteemed Reunion of Elders

(Kår)fullmäktige

the (Union Representative) Council

Fullmäktigeval

Council Election

Gemensamma Studierådet (SRKår)

the Central Student Council

Heltidsanställdas äldre råd

Highly Esteemed Reunion of Elders

Husutskottet

the Facilities Committee

IAESTE

IAESTE

Idrottsutskottet

the Sports Committee

Informationsutskottet (e.d.)

the Public Relations Committee

Kårhusservice

Kårhuset Service
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Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet

the Education Executive Group

Medaljkommittén (e.d.)

the Honours Committee

Nollningsutskottet

the Nollning Committee

Phøset (e.d.)

the Phøs

Projektgruppen för ARKAD

the ARKAD Project Group

Sexmästeriet

the Festivities Committee

Strategigruppen

the Strategic Group

Studierådet

the Student Council

(Kår)styrelsen

the (Union) Board

Tackmästeriutskottet

the Gratitude Committe

tidningen Pålsjö Ängsblad

Pålsjö Ängsblad magazine

TLTH Näringsliv/Näringslivsgruppen
Näringslivsutskottet

the Corporate Relations Committee

Utbildningsutskottet

the Education Committee

Valberedningen

the Nomination Committee

Valfullmäktige

Volunteer Election Meeting

Valnämnden

the Council Election Board

5.

Kollegier

Aktivitetskollegiet

the College of Recreation

Alumnikollegiet

the College of Alumni

Arkivariekollegiet

the College of Archive

Cafémästarkollegiet

the College of Cafés

Fixkollegiet

the College of Fix

Industrikontaktkollegiet Näringslivskollegiet the College of Corporate Relations
Idrottskollegiet

the College of Communication

Infokollegiet

the College of Public Relations

Karnevalskollegiet

the College of Carnival

Likabehandlingskollegiet

the College of Equality Oppurtunities

Mässindustrikontaktkollegiet

the College of Career Fairs

Ordförandekollegiet

the College of Presidents

Pengakollegiet

the College of Treasurers

Sexmästarkollegiet

the College of Festivities

Skyddsombudskollegiet

the College of Safety Representatives

Studeranderepresentantkollegiet

the College of Student Representatives
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Studierådskollegiet

the College of Student Councils

Vice Ordförandekollegiet

the College of Vice Presidents

Världsmästarkollegiet

the College of World Masters

Øverphøskollegiet

the College of Nollning

6.

Evenemang och teknologika

bal

ball

civilingenjörsring

engineer's ring

Corneliusbalen

Cornelius Ball

doktorspromotion

doctoral conferment ceremony

doktorsring

doctoral ring

eftersläpp

after party

ET-slasque

after exam party

examenshögtid

graduation ceremony

F1 Röj

F1 Röj

gyckel – gyckla

entertainment – entertain

nollning

nollning introduction

Nyårsbalen

New Year’s Ball

ordensband

couleur

ouveralle

ouveralle

sittning

dinner party sitting

spegat

(tassel) woggle

Sångarstriden

TLTH Song Contest

sångförman

toastmaster

Tandem

the Tandem Relay

teknologmössa

engineer's cap

x:en X:en (sjön Sjøn, puben Puben)

the x X (the lake Lake, the pub Pub)

7.

Mötesformalia

acklamation

acclamation

adjungering - adjungera - adjungerade

co-option - co-opt - co-opted

ajournering - ajournera

adjournment - adjourn

anta – antagen

pass - passed

avslå - avslag

reject - rejection
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bifalla - bifall

approve - approval

bilaga

appendix

bordlägga

defer

dagordning/föredragningslista

agenda

fyllnadsval

by-election

frånvarande

absent

förankring - förankrat

democratic base - well based

förklara mötet avslutat

close the meeting

förklara mötet öppnat

open the meeting

höstterminsmöte

autumn assembly

justerare

minute reviewer

kallelse - kalla till möte

convocation - convene a meeting notice – call
to a meeting

kandidatur - kandidera (till [post])

candidacy - run (for [position])

motion - motionär - motionera

motion - mover - move

möteshandlingar

meeting documents

mötesordförande

chair

mötesprotokoll

minutes

nominera

nominate

närvarande

present

närvarolista

attendance list

närvarorätt

permission to attend

omröstning

vote

ordinarie ledamot

full member

ordningsfråga

matter of procedure

proposition

motion from the board

protokollsanteckning

minute statement

replik

reply

reservation - reservera sig

reservation - express a reservation

revidera

revise

rösträtt

permission to vote

sakupplysning

factual interjection

sekreterare

secretary

intresseföreningen

interest association

sektionsmaskot

guild mascot
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sektionsmonument

guild monument

sektionsmöte

guild assembly

stadfästa

ratify

streck i debatten

close the debate

suppleant

substitute

talarlista

list of speakers

valmöte

election assembly

vårterminsmöte

spring assembly

yrkande - yrka

plea - plead

yrkanderätt

permission to plead

yttranderätt

permission to speak

8.

Dokument

budget

budget

delegationsordning

delegation of authority

Forsknings- och forskarutbildningspolitiskt
program

Opinions on Research and PhD Studies

Mål- och visionsdokument

Statement of Vision and Objectives

policy

policy

reglemente

regulations

riktlinjer

guidelines

stadgar

by-laws

Studiesocialt och utbildningspolitiskt program Opinions on Social and Educational Affairs
styrdokument

regulatory documents

Verksamhetsberättelse

Account of Operations

Verksamhetsplan

Plan of Operations

åsiktsprogram

document of opinions

9.

Heltidare och kontoret

Aktivitetssamordnare

Head of Recreation

Ekonomiansvarig

Financial Accountant

Expen

Front Desk

Generalsekreterare

Secretary-General

Huvudansvarig för utbildningsfrågor

Head of Educational Advocacy

Informationsansvarig

Head of Public Relations
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Kanslist

Receptionist

Kontoret

the Union Office

Kårordförande

President

Nollegeneral

Head of Nollning

Näringslivsansvarig

Head of Corporate Relations

Pedell

Pedell

Projektledare ARKAD

Project Manager, ARKAD

Studiesocialt ansvarig

Head of Social Affairs

Utbildningsansvarig för externa frågor

Head of External Educational Affairs

Utbildningsansvarig för interna frågor

Head of Internal Educational Affairs

10.

Ideella poster

Aktivitetsordförande (e.d.)

Head of Recreation

Balmästare Corneliusbalen

Head of Cornelius Ball

Balmästare Nyårsbalen

Head of New Year’s Ball

Cafémästare (e.d.)

Head of the Café

Co-phøs

Co-phøs

Datoransvarig

IT Manager

F1 Röj boss

F1 Röj Boss

Fanbärare

Standard-bearer

Informationsansvarig (e.d.)

Head of Communication

Jubileumsgeneral

Head of Anniversary

Kassör (e.d.)

Treasurer

Kårfotograf

Union Photographer

Kårhusservice förvaltare

Kårhuset Service Manager

ledamot i [Organ]

[Body] member/member of [Body]

Likabehandlingsombud

Equal Oppurtunities Representative

Miljöombud

Environmental Representative

Mässansvarig (e.d.)

Head of Career Fair

Nolleamiral

Chief of Introducion

Nollegeneral

Head of Introduction

[Organets] ordförande

Chair of [Body]

Prylmästare (e.d.)

Head of Facilities

Pubmästare

Pub Manager

Pålsjö Ängsblads redaktör

Editor, Pålsjö Ängsblad
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Rullechef

Car Manager

Sakrevisor

Operations Auditor

Sakrevisorssuppleant

Substitute Operations Auditor

Samordnande studerandeskyddsombud

Coordinating Safety Representative

Sektionsordförande

President at the Guild

Sekreterare

Secretary

Sexmästare

Head of Festivities

Skyddsombud

Safety Representative

Studierådsordförande

Head of the Student Council

Superintendent

Lophtet Manager

Sångarstridsförman

Song Contest Team Leader

Sångarstridgeneral

Head of Song Contest

Sångförman

Toastmaster

Talman

Speaker

Tandemgeneral

Tandem Relay Team Leader

TUT-chef (Teknikchef)

Stagecraft Manager

[Utskottets] ordförande

Head of [committee]

Vice Nollegeneral

Vice Head of Nollning

Världsmästare

World Master

Øverphøs

Øverphøs

Phadder

Mentor

11.

Historiska poster, organ mm

Vice Kårordförande för internationella frågor Vice President, Head of International Affairs
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

Vice President, Head of Social Affairs

Vice Kårordförande för utbildningsfrågor

Vice President, Head of Educational Affairs

12.

Andra studentföreningar

Akademiska Föreningen

the Academic Society

Chalmers Studentkår

Chalmers Student Union

Corpus Medicum

Corpus Medicum

Humanistiska och Teologiska Studentkåren

Student Union for the Humanities and
Theology

Juridiska föreningen

The Law Students' Union
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Kuratorskollegiet

Curator College

Linköping teknologers studentkår

The Union of Technology and Science
Students at Linköping University

LundaEkonomerna

LundaEkonomerna Student Union (at Lund
University School of Economics and
Management)

Lundakarnevalen

the Lundakarneval

Lunds DoktorandKår

Lund Doctoral Student Union

Lunds Universitets Studentkårer

Lund University Student Unions Association

Nation

Nation

Naturvetarkåren

The Science Student Union

Reftec

Reftec

Samhällsvetarkåren

The Social Sciences Student Union at Lund
University

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i
Malmö

Student Union of the Faculty of Art in Malmö

Studentlund

Studentlund

Sveriges Förenade Studentkårer

The Swedish National Union of Students

Tekniska Högskolans Studentkår

Student Union at the Royal Institute of
Technology

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Student union of engineering at Luleå
university of technology
Umeå Naturvetar- och Teknologkår

Umeå Student Union of Science and
Technology

Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår

Uppsala Union of Engineering and Science
Students

13.

I bokstavsordning

acklamation

acclamation

adjungering - adjungera - adjungerade

co-option - co-opt - co-opted

ajournering - ajournera

adjournment - adjourn

Akademiska Föreningen

the Academic Society

Aktivitetsordförande (e.d.)

Head of Recreation

Aktivitetskollegiet

the College of Recreation

Aktivitetssamordnare

Head of Recreation

Aktivitetsutskottet (e.d.)

the Recreation Committee

anta – antagen

pass - passed

arbetsgrupp

task force
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Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

Arbetsmarknadsutskottet

the Career Committee

Arkivutskottet

the Archive Committee

avslå - avslag

reject - rejection

bal

ball

Balmästare Corneliusbalen

Head of Cornelius Ball

Balmästare Nyårsbalen

Head of New Year’s Ball

BEST-Lund

BEST-Lund

bifalla - bifall

approve - approval

bilaga

appendix

bordlägga

defer

budget

budget

Cafémästare (e.d.)

Head of the Café

Cafémästarkollegiet

the College of Cafés

Chalmers Studentkår

Chalmers Student Union

civilingenjörsring

engineer's ring

Co-phøs

Co-phøs

Corneliusbalen

Cornelius Ball

Corpus Medicum

Corpus Medicum

dagordning/föredragningslista

agenda

Datoransvarig

IT Manager

Datorsystemgruppen

the IT Committee

De tre benen - Utbildning-Näringsliv-Fritid

the Three Pillars - Education-CareerRecreation

De äldres råd

Terribly Highly Esteemed Reunion of Elders

delegationsordning

delegation of authority

doktorspromotion

doctoral conferment ceremony

doktorsring

doctoral ring

eftersläpp

after party

Ekonomiansvarig

Financial Accountant

ET-slasque

after exam party

Examenshögtid

graduation ceremony

Expen

Front Desk

F1 Röj

F1 Röj

F1Röj boss

F1 Röj Boss

Fanbärare

Standard-bearer

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

10 (16)

RIKTLINJER
Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

Forsknings- och forskarutbildningspolitiskt
program

Opinions on Research and PhD Studies

fri förening

association

frånvarande

absent

(Kår)fullmäktige

the (Union Representative) Council

Fullmäktigeval

Council Election

funktionär - funktionärspost

volunteer - volunteer position

fyllnadsval

by-election

förankring - förankrat

democratic base - well based

förklara mötet avslutat

close the meeting

förklara mötet öppnat

open the meeting

Gemensamma Studierådet (SRKår)

the Central Student Council

Generalsekreterare

Secretary-General

gyckel - gyckla

entertainment - entertain

Heltidsanställdas äldre råd

Highly Esteemed Reunion of Elders

heltidsarvorderad

sabbatical officer

Humanistiska och Teologiska Studentkåren

Student Union for the Humanities and
Theology

Husutskottet

the Facilities Committee

höstterminsmöte

autumn assembly

IAESTE

IAESTE

Idrottsutskottet

the Sports Committee

Industrikontaktkollegiet

the College of Corporate Relations

Infokollegiet

the College of Communication

Informationsansvarig (heltidarpost)

Head of Public Relations

Informationsansvarig (e.d.)

Head of Communication

Informationsutskottet (e.d.)

the Public Relations Committee

inspektor

inspector

intresseföreningen

interest association

Jubileumsgeneral

Head of Anniversary

Juridiska föreningen

The Law Students' Union

justerare

minute reviewer

kallelse - kalla till möte

convocation - convene a meeting

kandidatur - kandidera (till [post])

candidacy - run (for [position])

Kanslist

Receptionist

Kassör (e.d.)

Treasurer
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RIKTLINJER
Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

kollegium

college

Kontoret

the Union Office

Kuratorskollegiet

Curator College

Kårfotograf

Union Photographer

Kårhuset

Kårhuset

Kårhusservice

Kårhuset Service

Kårhusservice förvaltare

Kårhuset Service Manager

Kårordförande

President

ledamot i [Organ]

[Body] member/member of [Body]

Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet

the Education Executive Group

Likabehandlingskollegiet

the College of Equality Oppurtunities

Likabehandlingsombud

Equal Oppurtunities Representative

Linköping teknologers studentkår

The Union of Technology and Science
Students at Linköping University

LundaEkonomerna

LundaEkonomerna Student Union (at Lund
University School of Economics and
Management)

Lundakarnevalen

the Lundakarneval

Lunds DoktorandKår

Lund Doctoral Student Union

Lunds Universitets Studentkårer

Lund University Student Unions Association

mandatperiod

term of office

Medaljkommittén (e.d.)

the Honours Committee

Miljöombud

Environmental Representative

motion - motionär - motionera

motion - mover - move

Mål- och visionsdokument

Statement of Vision and Objectives

Mässansvarig (e.d.)

Head of Career Fair

Mässindustrikontaktkollegiet

the College of Career Fairs

möteshandlingar

meeting documents

mötesordförande

chair

mötesprotokoll

minutes

Nation

Nation

Naturvetarkåren

The Science Student Union

Nollegeneral

Head of Nollning

Nollning

Nollning

Nollningsutskottet

the Nollning Committee

nominera

nominate
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Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

Nyårsbalen

New Year’s Ball

Näringslivsansvarig

Head of Corporate Relations

närvarande

present

närvarolista

attendance list

närvarorätt

permission to attend

omröstning

vote

ordensband

couleur

[Organets] ordförande

Chair of [Body]

Ordförandekollegiet

the College of Presidents

ordinarie ledamot

full member

ordningsfråga

matter of procedure

organ

body

ouveralle

ouveralle

Pedell

Pedell

Pengakollegiet

the College of Treasurers

Phadder

Mentor

Phøset (e.d.)

the Phøs

policy

policy

Projektgruppen för ARKAD

the ARKAD Project Group

Projektledare ARKAD

Project Manager, ARKAD

proposition

motion from the board

protokollsanteckning

minute statement

Prylmästare (e.d.)

Head of Facilities

Pubmästare

Pub Manager

Pålsjö Ängsblads redaktör

Editor, Pålsjö Ängsblad

Reftec

Reftec

reglemente

regulations

replik

reply

reservation - reservera sig

reservation - express a reservation

revidera

revise

revisor

auditor

riktlinjer

guidelines

Rullechef

Car Manager

rösträtt

permission to vote

Sakrevisor

Operations Auditor
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Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista
Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

Sakrevisorssuppleant

Substitute Operations Auditor

sakupplysning

factual interjection

Samhällsvetarkåren

The Social Sciences Student Union at Lund
University

Samordnande studerandeskyddsombud

Coordinating Safety Representative

Sekreterare

Secretary

sektion

guild

sektionsmaskot

guild mascot

sektionsmonument

guild monument

sektionsmöte

guild assembly

Sektionsordförande

President at the Guild

Sexmästare

Head of Festivities

Sexmästarkollegiet

the College of Festivities

Sexmästeriet

the Festivities Committee

sittning

dinner party

Skyddsombud

Safety Representative

Skyddsombudskollegiet

the College of Safety Representatives

spegat

(tassel) woggle

stadfästa

ratify

stadgar

by-laws

Strategigruppen

the Strategic Group

streck i debatten

close the debate

studentkår

students' union

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i
Malmö

Student Union of the Faculty of Art in Malmö

Studentlund

Studentlund

Studeranderepresentantkollegiet

the College of Student Representatives

Studierådet

the Student Council

Studierådskollegiet

the College of Student Councils

Studierådsordförande

Head of the Student Council

Studiesocialt och utbildningspolitiskt program Opinions on Social and Educational Affairs
styrdokument

regulatory documents

(Kår)styrelsen

the (Union) Board

Superintendent

Lophtet Manager

suppleant

substitute

Sveriges Förenade Studentkårer

The Swedish National Union of Students
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Kårhuset Lund, 2018-05-07
Styrelsen

Sångarstriden

TLTH Song Contest

Sångarstridgeneral

Head of Song Contest

Sångarstridsförman

Song Contest Team Leader

Sångförman

Toastmaster

Tackmästeriutskottet

the Gratitude Committe

talarlista

list of speakers

Talman

Speaker

Tandem

the Tandem Relay

Tandemgeneral

Tandem Relay Team Leader

Tekniska Högskolans Studentkår

Student Union at the Royal Institute of
Technology

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Student union of engineering at Luleå
university of technology
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola - the Student Union at Lund University, Faculty
Teknologkåren - Kåren - TLTH
of Engineering - the Student Union - the
Union - TLTH
teknologmössa

engineer's cap

tidningen Pålsjö Ängsblad

Pålsjö Ängsblad magazine

TLTH Näringsliv/Näringslivsgruppen

the Corporate Relations Committee

TUT-chef (Teknikchef)

Stagecraft Manager

Umeå Naturvetar- och Teknologkår

Umeå Student Union of Science and
Technology

Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår

Uppsala Union of Engineering and Science
Students

Utbildningsutskottet

the Education Committee

utskott

committee

utskottsordförande

committee chair

Valberedningen

the Nomination Committee

Valfullmäktige

Volunteer Election Meeting

valmöte

election assembly

Valnämnden

the Council Election Board

Verksamhetsberättelse

Account of Operations

Verksamhetsplan

Plan of Operations

verksamhetsår

operational year

Vice Kårordförande för internationella frågor Vice President, Head of International Affairs
Vice Kårordförande för studiesociala frågor

Vice President, Head of Social Affairs

Vice Kårordförande för utbildningsfrågor

Vice President, Head of Educational Affairs
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Vice Nollegeneral

Vice Head of Nollning

vårterminsmöte

spring assembly

Världsmästare

World Master

Världsmästarkollegiet

the College of World Masters

x:en X:en (sjön Sjøn, puben Puben)

the x X (the lake Lake, the pub Pub)

yrkande - yrka

plea - plead

yrkanderätt

permission to plead

yttranderätt

permission to speak

åsiktsprogram

document of opinions

Øverphøs

Øverphøs

Øverphøskollegiet

the College of Nollning
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående byte av auktoriserad
revisor
Kårhuset Lund, 10/1-2019
Maria Ekerup, Generalsekreterare

Motion angående byte av auktoriserad
revisor
Bakgrund
Vår nuvarande auktoriserade revisor Nils Albertsen från Mazars har varit vår revisor sen ett
par år tillbaka. Han har meddelat att han kommer dra ner med revisorsbiten inför detta året.
Han kommer lämna över alla sina revisorsuppdrag till sin kollega Mattias Kristensson.
Mattias har varit med och reviderat oss innan men inte varit den som har signerat det
slutgiltiga revisionsutlåtandet. Nils kommer att finnas kvar på Mazars så skulle det uppstå
frågor eller bli problem så kommer Mattias antagligen kunna få hjälp. Teknologkåren har
sedan tidigare varit nöjda med Mazars och därför tycker vi att vi ska fortsätta ha samma
firma.

Förslag
Vi yrkar därför på
att
Fullmäktige väljer Mattias Kristensson som auktoriserad revisor för verksamhetsåret
18/19.
I Revisionens tjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP

MARIA GUNNARSSON

Generalsekreterare 18/19

Kårordförande 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående stadgaförändring för
val av auktoriserad revisor
Kårhuset Lund, 10/1-2019
Maria Ekerup, Generalsekreterare

Motion angående stadgaförändring för val av
auktoriserad revisor
Bakgrund
I dagsläget är det lite otydligt i stadgan hur den auktoriserade revisorerna ska nomineras och
på hur lång mandatperiod de väljs. Det står inget om tidsperioden den auktoriserade revisorn
väljs på. Vad vi antog var att den auktoriserade revisorn sitter tillsvidare eftersom det inte är
en ordinarie punkt på Fullmäktiges valmöten. Det har även inte skett några officiella val av
auktoriserad revisor på många år. Det är även otydligt vilken revisor som stadgan refererar till
när det gäller nominering till auktoriserade revisorer, är de de interna revisorerna eller den
auktoriserade revisorn? Detta skapade problem då vi i år ska byta den auktoriserade revisorn.

Förslag
Vi yrkar därför på
att

I andra stycket under §8.2 Revisorer, Sammansättning. Ändra stycket till:

Alla revisorer Revisorerna och suppleanter väljs av Fullmäktige. Auktoriserad revisor
nomineras till Fullmäktige av Generalsekreteraren i samråd med berörda parter och väljs tills
vidare i samråd med avgående revisorer. Icke auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter
nomineras på vanligt sätt. Vid icke auktoriserad revisors frånfälle så ersätts denne av en
revisorssuppleant i den ordning suppleanterna har blivit valda.
I Revisionens tjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP

MARIA GUNNARSSON

Generalsekreterare 18/19

Kårordförande 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition Policy för
Samarbetsförening
Kårhuset Lund, 2019-02-21

KÅRSTYRELSEN 18/19

Proposition angående Policy för
Samarbetsföreningar
1.

Bakgrund

Teknologkåren upptar idag Fria Föreningar med syfte att bredda mängden aktiviteter som
erbjuds våra medlemmar. Uppföljningen gällande om de Fria föreningarna uppfyller sina
åligganden eller ens aktivt bedriver verksamhet är i nuläget undermålig. Därför föreslår
Kårstyrelsen 18/19 att Policyn för Fria föreningar avskaffas till förmån för Policyn för
Samarbetsföreningar. Samarbetsföreningar ges tydligare rättigheter och skyldigheter än de Fria
föreningarna haft. Detta är även ett sätt att kontrollera att de föreningar vi samarbetar med
idag aktivt bedriver verksamhet samt upprätta en kontinuerlig kommunikation med dessa.
Arbetet med förslaget påbörjades under verksamhetsåret 16/17 av en liten grupp heltidare
och styrelseledamöter vilket talar ytterligare för att problematiken har funnits under en längre
tid.

2.

Förslag

Kårstyrelsen 18/19 yrkar därför på
att
Fullmäktige antar Policy för Samarbetsföreningar och att denna träder i kraft
verksamhetsåret 19/20
att

nuvarande Policy för Fria föreningar avskaffas verksamhetsåret 19/20

att
samtliga Fria föreningar avskaffas till verksamhetsåret 19/20 och informeras om
möjlighet att upptas som Samarbetsförening.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

PATRIK GUSTAFSSON

Kårstyrelseordförande 18/19

Kårstyrelseledamot 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Remissvar angående förslag till ny Policy
och Riktlinjer för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-21
Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 2018/19
Patrik Gustafsson, Kårstyrelseledamot 2018/19

Remissvar angående förslaget till ny Policy
för Samarbetsföreningar
Datum för redovisande av verksamhetsberättelse och
medlemsmatrikel
§3.2, punkt 3: ”senast 1:a maj årligen skicka in verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel
för godkännande av Kårstyrelsen.” – Vi tycker att det här borde räcka att meddela
kårstyrelsen. Det är även vagt vad ett godkännande skulle betyda i praktiken. – Vi har enligt
våra stadgar ibland vårt föreningsmöte så sent som den 15:e maj och skulle därför gärna vilja
ha mer tid för att skicka in detta.
Policyn "att senast 1:a maj årligen skicka in verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel för
godkännande av Kårstyrelsen." Jag tror 1:a maj kommer vara för tidigt på året för att det ska
fungera. Jag föreslår 1 juni. Det fungerar bra med kårens övriga VB-arbete.

Ändring till följd av remissvaren
1:a maj ändras till 1 juni.

GDPR
Vi ser potentiella problem med att tillhandahålla medlemsmatrikel till tredje part på grund av
allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1), då denna
delning av personuppgifter rent lagligt sett kräver explicit godkännande från samtliga
medlemmar (Se art. 14 §§1-5, särskilt §4 – ”Om den personuppgiftsansvarige avser att
ytterligare behandla personupp- gifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades,
ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade
information om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2.”),
något som är besvärligt att samla in för befintliga föreningar och medlemmar.
Vi ser även en risk att andra föreningar kan ha särskilt känslig information bara i egenskap av
medlemskap, såsom exempelvis religiös åskådning eller sexuell läggning (Ex. HBTQföreningar. Se art. 9 §§1-2). Det är också värt att fråga sig om kårens tredje-partsinsamlande
av personuppgifter (se art. 14) är att betrakta som ett ”berättigat intresse” enligt art. 6 §1.f i
lagens mening och således tillåtligt.

Ändring till följd av remissvaret
Ingen ändring i förslaget görs. Motionsskrivarna anser att de Fria Föreningarna i insamlingen
av sina medlemmars personuppgifter bör försäkra sig om att de får alla godkännanden som
krävs för att kunna lämna sin medlemsmatrikel vidare till Teknologkåren.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Remissvar angående förslag till ny Policy
och Riktlinjer för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-21
Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 2018/19
Patrik Gustafsson, Kårstyrelseledamot 2018/19

Andelen medlemmar i Samarbetsförening som är
Teknologer
§3.2, punkt 1: ”minst 2/3 av föreningens medlemmar är medlemmar i Teknologkåren,” –
För oss är detta problematiskt då vår förening alltid har vänt sig till studenter och personal
från hela LU, även om Teknologkåren naturligtvis länge varit den som stått oss närmast.
Därför hade vi hellre sett en formulering i stil med att de som är Teknologer måste vara
medlemmar i kåren. Vi tycker även att det ska övervägas att villkora förmånerna med kraven,
istället för att helt utesluta samarbete i formell form. Det kan finnas föreningar som man vill
inleda samarbete med, men som varken vill eller kan omvandlas till renodlade
teknologföreningar.

Ändring till följd av remissvaret
Ingen ändring i förslaget görs, i dagsläget krävs att 2/3 av föreningens medlemmar är
medlemmar i Teknologkåren. Detta anser motionsskrivarna vara en lämplig siffra.

Kriterier för fortsatt samarbete - 1
Policyn "3.2. Kriterier för fortsatt samarbete" - Jag saknar en punkt med "följa de beslut som
fullmäktige och styrelsen ålägger samarbetsföreningarna". För att dels täcka in de policys som
också gäller samarbetsföreningar samt för att täcka in bland annat riktlinjen. Dessutom
kanske dessa punkter är lite väl specifika för att vara i en policy. Utan det snarare bör stå
något generellt i linje med ovanstående i policyn och sedan behålla de konkreta rättigheterna
i riktlinjen. För att vara mer dynamisk.

Ändring till följd av remissvaret
Motionsskrivarna anser inte att Teknologkåren kan ålägga Samarbetsföreningarna något utan
att det sker i just samarbete med föreningen. Däremot ska kriterierna för fortsatt samarbete
följas upp varje år, det är då en god idé att låta Samarbetsföreningarna redovisa eventuella
stadgeändringar i samband med verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel. Detta adderas
till Policy-förslaget. Det är även en god idé att flytta ”5. Förmåner för Samarbetsföreningar”
till Riktlinjen istället.

Kriterier för fortsatt samarbete – 2
Vi anser att förslaget knyter de före detta fria föreningarna alltför nära kåren. De skulle få
mer av en karaktär av utskott eller sektioner. Framförallt vänder vi oss emot att det finns
flertalet nya saker som ska godkännas av kårstyrelsen, vilket tidigare inte varit fallet. Vi har
inget emot att tillhandahålla eller uppvisa dokument, men att kräva godkännande låter för
starkt. Vi anser att föreningarna ska kunna agera mer fristående än så.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Remissvar angående förslag till ny Policy
och Riktlinjer för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-21
Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 2018/19
Patrik Gustafsson, Kårstyrelseledamot 2018/19

Ändring till följd av remissvaret
Motionsskrivarna byter ordet ”godkännas” till ”att kontrolleras” för att tydliggöra
innebörden.

Redaktionella kommentarer – 1
§3.1, punkt 4: ”stadga innehållande föreningens syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte
och föreningsstyrelse skall godkännas” – Vi tycker att det är oklart om de uppräknade
punkterna syftar på vad som ska stå i stadgarna, eller om det är separata dokument som skall
skickas in.

Ändring till följd av remissvaret
Motionsskrivarna anser det vara tydligt att föreningens stadga förväntas innehålla detta.

Redaktionella kommentarer – 2
§5, punkt 7: ”rätt att använda sig av namn och logga i sin marknadsföring i enlighet med
riktlinje för grafisk profil och Informationsansvariges tycke.” – Förutom att frasen ”rätt att”
är duplicerad i den här raden på grund av hur att-listan och texten före ser ut, borde här
specificeras vilken logga som åsyftas. Vi antar ni menar TLTH:s logga, då det vore rätt
orimligt om TLTH fick bestämma huruvida en samarbetsförening skulle få använda sin egen
logga i sin egen marknadsföring.

Ändring till följd av remissvaret
Revideras till ”Teknologkårens namn och logga”.

Redaktionella kommentarer – 3
§5, punkt 12: ”ha informationstext och länk till föreningens hemsida och Facebook-sida på
Teknologkå- rens hemsida.” – Vi tycker att man här borde skriva mer generellt i stil med
”sociala medier” och inte enbart Facebook då det säkert bara är en fluga som snart går över.

Ändring till följd av remissvaret
Ingen ändring görs i förslaget.

Redaktionella kommentarer – 4
Policyn Punkt 4. De två att-satserna. Bör finnas ett "eller" mellan dessa?

Ändring till följd av remissvaret
Stämmer! Ett ”eller” adderas.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Remissvar angående förslag till ny Policy
och Riktlinjer för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-21
Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 2018/19
Patrik Gustafsson, Kårstyrelseledamot 2018/19

Övriga kommenterar
Sedan tycker jag personligen att det är synd att man vill gå från Fri förening under
Teknologkåren till Samarbetsförening. Det distanserar oss mer till vår fria föreningar som
tydligare är en del av kårens utbud när de heter samarbetsföreningar. Iaf i teorin.
En fri förening ville ansöka om att bli en Samarbetsförening redan nu och en annan fri
förening tycker att förslaget ”ser rimligt ut”.

I Remissvarens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Kårstyrelseordförande 2018/19
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POLICY
Policy för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-21
Fullmäktige

Policy för Samarbetsföreningar
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy definierar vad Teknologkårens Samarbetsföreningar har för syfte, vilka kriterier
som finns för upptagande, vilka kriterier som finns för fortsatt samarbete samt vilka
förmåner samarbetet ger dem.

1.2.

Syfte

För att verka för ett aktivt och levande studentliv på LTH och Lund i helhet, tillgängliggör
Teknologkåren vissa resurser för studentföreningar. Syftet med denna policy är att ge
Kårstyrelse och berörda funktionärer direktiv i deras arbete med Teknologkårens
Samarbetsföreningar.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkåren centralorganisation, samt Samarbetsföreningar till
Teknologkåren.

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: Niklas Ingemansson, Linus Hammarlund, John Alvén och Emil
Thorselius
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Kårstyrelsen 18/19
Fastställd omarbetning enligt beslut:
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2.

Syfte med Samarbetsföreningar

Samarbetsföreningar till Teknologkåren har syftet att bredda verksamheten som
Teknologkåren kan erbjuda sina medlemmar. Samarbetsföreningarna ska inte konkurrera
med Teknologkårens befintliga verksamhet.
Samarbetet bör vara på ett sådant sätt att både Teknologkåren och föreningen gynnas av det.
Föreningen bör känna att det är attraktivt att vara en förening hos Teknologkåren samtidigt
som Teknologkåren känner att samarbetet bidrar till ett mervärde för medlemmarna genom
att erbjuda medlemskap i ett antal föreningar.

3.

Kriterier för Samarbetsföreningar

3.1.

Kriterier för upptagande

För att en förening skall upptas som Samarbetsförening till Teknologkåren gäller det
att
att
att
att
att
att
att
att

föreningen inte ska motverka Teknologkårens syfte eller skada dess anseende
föreningen inte ska konkurrera med Teknologkårens verksamhet
föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och vara religöst och partipolitiskt
obunden.
stadga innehållande föreningens syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och
föreningsstyrelse skall godkännas
en medlemsmatrikel ska godkännas
minst 2/3 av föreningens medlemmar är medlemmar i Teknologkåren
en verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår ska finnas tillgänglig
en kontaktperson från föreningen ska utses

Ansökan om att bli Samarbetsförening till Teknologkåren sker skriftligen till Kårstyrelsen.
3.1.1. Undantag

Det finns lokalföreningar i Lund som jobbar under nationella eller internationella
paraplyorganisationer. Dessa kan ha övergripande stadgor som förbjuder lokalföreningarna
att skriva egna. För att även denna typ av förening skall kunna upptagas som
Samarbetsförening skall ett annat styrdokument upprättas, som sedan fastställs av
lokalföreningens högst beslutande organ och innehåller det som krävs under 3.1 Kriterier för
upptagande kunna ersätta behovet av stadga för upptagande.

3.2.

Kriterier för fortsatt samarbete

För att en Samarbetsförening till Teknologkåren ska få fortsätta att vara Samarbetsförening
gäller följande
att
minst 2/3 av föreningens medlemmar är medlemmar i Teknologkåren,
att
eventuella ändringar i föreningens stadga ska rapporteras till Kårstyrelsen,
att
senast 1:a maj juni årligen skicka in verksamhetsberättelse, och
medlemsmatrikel och eventuella stadgeändringar för godkännande att kontrolleras av
Kårstyrelsen.
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4.

Uteslutande av Samarbetsföreningar

För att en Samarbetsförening ska uteslutas från samarbetet med Teknologkåren av
Kårstyrelsen gäller det
att

något av kriterierna för fortsatt samarbete har brutits

eller,
att
föreningen har varit inaktiv i över ett år
Kårstyrelsen har tolkningsrätt på ovanstående punkter. Det åligger Aktivitetssamordnaren att
rapportera till Kårstyrelsen om det finns någon grund till uteslutande av en
Samarbetsföreningarna.

5.

Förmåner för Samarbetsföreningar

En Samarbetsförening till Teknologkåren har rätt
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

boka Teknologkårens bil Rulle.
boka Teknologkårens möteslokaler i Kårhuset.
få lokaler, utrustning och teknik subventionerat i enlighet med riktlinjer för
hyressättning.
få ett eget postfack på Teknologkåren.
marknadsföra sig i Kårnytt och om Informationsansvarig finner så lämpligt även i
Teknologkårens övriga kanaler.
stå och marknadsföra sig på LTHs campus efter samråd med Näringslivsansvarig.
rätt att använda sig av namn och logga i sin marknadsföring i enlighet med riktlinje för
grafisk profil och Informationsansvariges tycke.
få garanterad plats på Teknologkårens förenings- och utskottsmässa under nollningen.
skriva ut dokument i rimliga mängder.
sälja biljetter i Teknologkårens Expedition.
få utbildningsplatser på Teknologkårens utbildningar.
ha informationstext och länk till föreningens hemsida och Facebook-sida på
Teknologkårens hemsida.
få stödresurser för styrelsearbete och ekonomisk kompetens.
dricka gratis kaffe på Teknologkåren.
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RIKTLINJER
Riktlinjer för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2018-12-01
Kårstyrelsen 18/!9

Riktlinjer för Samarbetsföreningar
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer beskriver vilka Samarbetsföreningar som finns på Teknologkåren.

1.2.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att erhålla en överblick av vilka Samarbetsföreningar som finns.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation samt dessa Samarbetsföreningar.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Kårstyrelsen 18/19
Ursprungligen antagen enligt beslut:
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):

2.

Bakgrund

Samarbetsföreningar bör vara en naturlig del av fritidsverksamheten hos Teknologkåren.
Samarbetet bör vara på ett sådant sätt att både Teknologkåren och föreningen gynnas av det.
Föreningen bör känna att det är attraktivt att vara en förening hos Teknologkåren samtidigt
som Teknologkåren känner att det bidrar till ett mervärde för medlemmarna att kunna
erbjuda medlemskap i ett antal föreningar.

3.

Förmåner för Samarbetsföreningar

En Samarbetsförening till Teknologkåren har rätt
att
att
att
att
att
att
att
att

boka Teknologkårens bil Rulle.
boka Teknologkårens möteslokaler i Kårhuset.
få lokaler, utrustning och teknik subventionerat i enlighet med riktlinjer för
hyressättning.
få ett eget postfack på Teknologkåren.
marknadsföra sig i Kårnytt och om Informationsansvarig finner så lämpligt även i
Teknologkårens övriga kanaler.
stå och marknadsföra sig på LTHs campus efter samråd med Näringslivsansvarig.
rätt att använda sig av namn och logga i sin marknadsföring i enlighet med riktlinje för
grafisk profil och Informationsansvariges tycke.
få garanterad plats på Teknologkårens förenings- och utskottsmässa under nollningen.
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att
att
att
att
att
att

skriva ut dokument i rimliga mängder.
sälja biljetter i Teknologkårens Expedition.
få utbildningsplatser på Teknologkårens utbildningar.
ha informationstext och länk till föreningens hemsida och Facebook-sida på
Teknologkårens hemsida.
få stödresurser för styrelsearbete och ekonomisk kompetens.
dricka gratis kaffe på Teknologkåren.

3.4. Lista över Samarbetsföreningar
3.1.4.1.

Exempelförening, Förkortning

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas intresse för exempel och verka för
att bereda medlemmarna ökad möjlighet till användande av sådana.
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STYRELSEHANDLING
Beslutsuppföljning, S11
Kårhuset Lund, 2019-02-21
Hanna Järpedal, Chair of the Board

Beslutsuppföljning – S11
Möte
S11 17/18
S7 18/19
S11 17/18
S13 17/18

Beslut
Alkohol och drogpolicy
Donatorsfest
Översättning av
styrdokument
Se över aktier i Brygghuset
Finn

Uppdraget
Gunnar Granlund
Karl Borg
Maria Gunnarsson

Redovisas
S11 18/19
S12 18/19
S14 18/19

Kårstyrelsen 18/19

S1 21/22

Kommentar

I Styrelsens tjänst,

HANNA JÄRPEDAL

Kårstyrelseordförande 18/19
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