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Kommentarer till dagordningen
§4

Inga förslag till sekreterare finns.

§5

Axel Syrén och Bardia Nourouzi föreslås till justeringspersoner

§6

Fullmäktige föreslås ge en veckas tid för att färdigställa protokollet samt en
vecka för justering. Det innebär att det ska vara färdigskrivet den 14 mars
2019 och färdigjusterat den 21 mars 2019.

§7

Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en runtskickad lista.

§ 12

Ej färdiga protokoll: FM6 2018, FM1 2019

§ 15

Observera att Riktlinjen är för kännedom hur den kan se ut ifall man väljer att
rösta igenom policyn, då riktlinjer beslutas om av styrelsen.

§ 17

Detta är en första läsning av stadgeändringen.

§ 19

Nu inkluderat svar på de funderingar som lyftes på FM1, men
diskussionsfrågorna står kvar och förhoppningsvis kan vi fokusera
diskussionerna kring dem. Det vore mer intressant för Kårstyrelsen att få reda
på Fullmäktiges principiella inställning i denna fråga, än att utreda vad de
administrativa hindren är och vilka eventuella undantag som skulle kunna
göras.
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RAPPORT
KFS styrelse
Kårhuset Lund, 2019-02-27
Sara Gunnarsson, Styrelseordförande för KFS

Rapport från KFS styrelse
Andrahandsbokhandel
Andrahandsförsäljningen går framåt även om det hade kunnat gå bättre. Styrelsen har i
samband med det här diskuterat marknadsföring av densamma och planerar insatser under
våren, framförallt för att sprida medvetenhet om att KFS erbjuder förmedling av böcker i
andrahand men också med fokus på att få studenter att lämna in böcker inför läsperiod 4
samt innan studenterna lämnar inför sommaren.

Strategi för KFS
KFS styrelse har konkretiserat ner de tidigare strategiska diskussionerna i ett antal punkter
som vi anser är viktiga för att utveckla KFS verksamhet. Bland dessa punkter prioriterade
styrelsen och de fyra punkter som styrelsen ansåg vara viktigast att fokusera på just nu är
marknadsföring, service, hemsidan och utbud. Två arbetsgrupper för de två första punkterna
upprättades och dessa grupper kommer att följas upp under våren och målet är en större
rapportering innan sommaren.

Ekonomi
Under de senaste åren har KFS observerat en nedåtgående trend i försäljning, framförallt vad
det gäller svensk litteratur. En fokusfråga för styrelsen kommer under kommande möten att
vara att fördjupa den ekonomiska analysen samt att diskutera möjliga framtidsscenarion och
hur KFS bör agera beroende på olika situationer.

I KFS tjänst, dag som ovan

SARA GUNNARSSON

Styrelseordförande för KFS
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STYRELSEAPPORT
FM2
Kårhuset Lund, 2019-02-26
Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19

Styrelserapport FM2 - 2019
Denna rapport avser perioden 10/2 – 26/2.

Perioden som gått
De senaste två veckorna sedan min förra rapport så har styrelsen haft två styrelsemöten, S10
och S11. På S10 stadfästes de funktionärer som valts till vårterminen, vi nominerade en
kandidat till Sveriges Förenade Studentkårers styrelse och godkände äskningar till diverse
inköp. På S11 har Styrelsen beslutat att avsätta pengar från Kårhusets underhållsfond till att
installera ett nytt hisslås, inrättat en ny Riktlinje på svensk-engelsk översättning och skickat
upp tre propositioner till er. Vi medverkade även på FM1.
Styrelsen har genomfört FM-utbildningen som vi hoppas ni uppskattade. Styrelsen har också
genomfört Styrelseutbildningen som vänder sig till sektionerna och den fria föreningarnas
styrelser. Denna verkar vid en första glans på utvärderingarna ha varit uppskattad av
deltagarna och Kårstyrelsen har därmed utbildat klart för detta verksamhetsåret.

Kommande verksamhet
Just nu ligger stor fokus på att fortsätta verksamhetsplansarbetet och genomföra
valberedningsarbetet. Styrelsen kommer under v.10 att genomföra en workshop om vårt
åsiktsdokument SOUP:en med er i FM samt ha en Utvecklingskväll för kåren där långsiktiga
strategiska frågor kommer diskuteras.

I styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Styrelseordförande 18/19
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RAPPORT
Rapport från presidiet
Kårhuset Lund, 2019-02-26
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Rapport från presidiet
Avser perioden 2019-02-10 – 2019-02-26

Allmänt
Verksamheten rullar på bra hos presidiet. Den senaste perioden har vi jobbat mycket med
den löpande rekryteringen till våra utskott, och även utlyst posterna som ska väljas på
ValFullmäktige. Arbetet med att marknadsföra de av våra poster som ska få efterträdare, och
troligtvis kommer posters snart upp. Utlysningen och marknadsföringen har krävt en hel del
extrajobb från presidiet då vi saknar valberedning i dagsläget.
Kollegiernas verksamhet har också startat, där de flesta av oss inom presidiet har åtmistone
ett som vi ansvarar för. KO och GS har varit på banken och haft möte gällande våra
placeringar där kopplat till Policyn för Teknologkårens placeringar som troligtvis kommer att
lyftas till Fullmäktige för en revidering senare i vår. KO har även tillsammans med SO haft
överlämning med Fullmäktiges nye Talman.

Utbildning
Det finns två stora nationella utredningar som rör högre utbildning som just nu är ute på
remiss; styr- och resursutredningen (STRUT:en) och interntionaliseringsutredningen. Dessa
tittar framförallt UE respektive UI på väldigt mycket just nu och ska tillsammans med LUS
författa inlagor som ska skickas in med remissvaren.
UE håller även på med förberedelser inför SFSFUM (Sveriges Förenade Studentkårers
Fullmäktige), vilket både innebär att stämma av med delegationen som ska åka från vår kår
och även med de kårer som vi har ett tätare samarbete med nationellt. I övrigt så planerar SA
funktionärsutbildningar och HU är med och planerar SOUP-workshopen som ska arrangeras
för Fullmäktige.

Näringsliv
Näringslivsansvarig och Projektledare ARKAD har varit i Linköping två gånger den senaste
perioden, först på LARM som är LinTeks arbetsmarknadsmässa och sen på ARG som är ett
samarbete med närigsliv- och mässansvariga på studentkårer vid tekniska högskolor (kallat
Reftec).
Det har även varit flertalet sektionsmässor den senaste tiden vilket har inneburit en del jobb
med uthyrning av mässmatta bland annat. Projektgruppen för ARKAD har startat upp sitt
arbete och saknar i skrivande stund endast ett fåtal medlemmar.
Inom Näringslivsutskottet så pågår planeringen för fullt inför vårens temaveckor,
Athenaveckan v. 10 och Innovation Week v. 15.
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RAPPORT
Rapport från presidiet
Kårhuset Lund, 2019-02-26
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Fritid
På fritidssidan så har arbetet startat upp inför Tandem med alla sektioners respektive
ansvarige. I nuläget så koordinerar Aktsam detta i och med att det saknas en Tandemansvarig
på Kåren, men vi jobbar på att hitta en.
Aktsam och SA har även varit på Chalmers och träffat sina motsvarigheter inom Reftecsamarbetet. Där diskuterades bland annat rekrytering och internationalisering.
Informationsansvarig har jobbat en hel del med flytten av mejllistorna som hör till vårt
nyhetsbrev Kårnytt. De flyttas från ett system som har byggts av tidigare medlemmar till ett
system som hör till en tjänst vi köper för att säkra oss från att saker havererar och även för
att öka vår möjlighet att ändra utformningen på utskick.
Pedellen har i vanlig ordning fixat med uthyrningar av alla möjliga slag, och har även den
senaste tiden suttit med i en arbetsgrupp som har gått igenom äskningarna från Karnevalens
överskott som senare ska beslutas om av Karnevalsorganet.

I presidiets tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Valberedning inför ValFM
Kårhuset Lund, 2019-02-28
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Valberedning inför ValFM
Bakgrund
Teknologkåren har i nuläget inga ledamöter i sin valberedning. Detta ställer till det inför
ValFM då många poster som kräver beredning ska väljas. Valberedandet är en viktig process
inför val för att säkerställa att en organisation väljer så bra kandidater som möjligt till sina
poster genom att förbereda kandidaterna för valet och eventuellt posten genom intervjuer,
samt genom sina intryck från intervjuerna föreslå den som i deras ögon är bäst lämpad för
posten. En väl genomförd valberedningsprocess sparar förhoppningsvis även tid från
valmötet om kandidaterna är välförberedda och valberedningen kan ge mötet värdefull input
inför diskussionerna.

Plan
Åtta ledamöter i Fullmäktige och minst två ledamöter i Kårstyrelsen har anmält att de kan
hjälpa till att valbereda inför ValFM. Dessa kommer delas upp i grupper utifrån vilka poster
de kan tänka sig att valbereda samt vilka tider de kan, detta för att samma personer ska
valbereda samtliga kandidater till varje post.
På FM1 diskuterades det om man skulle använda sig av frågeformulär som kandidaterna
skulle få svara på i förväg och vars svar valberedningsgrupperna skulle få tillgång till.
Kårstyrelsen tycker att det är en bättre idé att ta alla frågor under intervjuerna, för att se hur
kandidaterna svarar på frågorna oförberedda. Dessutom tjänar vi ungefär lika mycket tid som
vi sparar genom att skapa ett formulär och gå igenom alla svar som tiden vi sparar på att ha
kortare intervjuer.
Kravprofiler och intervjufrågor finns för de allra flesta poster från tidigare år och dessa lär
endast behöva mindre uppdateringar. Varje valberedningsgrupp får tillgång till kravprofilerna
och frågorna för de poster de ska valbereda, och får tillsammans, eventuellt i samarbete med
personen som för tillfället innehar posten, bestämma om eventuella justeringar.
Kårordförande kommer att administrera inbokning av intervjuer för både valberedningen
och kandidaterna.

I Valberedandets tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Beslut tagna under FM1
Kårhuset Lund, 2019-02-26
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Beslut tagna under FM1
Bakgrund
Under FM1 så valdes en person till justeringsperson för § 20-22 som enligt Stadgans § 5.17
inte kan väljas till justeringsperson. Efter att ha samrått med sakrevisor Björn Sanders så
rekommenderar jag att Fullmäktige tar om de beslut som fattades under § 20-22 på FM1.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Fullmäktige godkänner de beslut som fattades under § 20-22 på FM1 enligt
bilaga.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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PROTOKOLL
Fullmäktigemöte 1
Kårhuset Lund, 2019-02-18
Mattias Näsström, Mötessekreterare

§ 20

Diskussion angående valbarhet
Hanna Järpedal föredrar punkten. Fullmäktige diskuterade vilken påverkan
detta ger för incitament att behöva bli medlem i Kåren. Det diskuterades även
att det är ett bra sätt för att fylla poster men lyfts även att vi i första hand
borde vända oss till våra medlemmar i Kåren. Nämndes också vilka
rättigheter och skyldigheter dessa invalda personer skulle ha ifall den blir vald.
Det sades att icke-medlemmar inte ska inte ha ansvarstunga eller
ekonomiposter. Fullmäktige önskar mer generellt underlag från styrelsen i
frågan.
Ellen Belcher justeras ut vid kl. 21:43 och röstlängden justeras till 16.
Fullmäktige beslutar
att
bordlägga frågan till FM2.

§ 21

Övrigt
Gunnar Granlund lyfter frågan om när valet för ValFM måste utlysas. Det
måste göras denna vecka. Kåren har ingen valberedning, och därför hade det
varit bra om Fullmäktigeledamöterna kan hjälpa till att valbereda.
Bardia Norouzi justeras ut 22:01 och röstlängden justeras till 15.
Det lyftes att Fullmäktige har en fikabudget och även en kickoff/tackbudget.

§ 22

OFMA
Tim Djärf avslutade mötet kl. 22.16.
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Ekosystemtekniksektionen inom TLTH
Stadfästande av stadgar
2019-02-26

Motion angående stadfästande av
W-sektionens stadgar
Under höstterminsmötet 2018 och extrainsatt möte 2019 bifölls totalt 4 stycken stadgaändringar på
andra läsningen. Motioner och propositioner finns bifogade nedan och i dessa markeras tillägg likt
såhär och borttagande likt såhär. Dessutom finns gamla och nya stadgan med ändringar markerade
bifogade som bilagor.

Ändring 1: Proposition angående stavning av Øwerphøs
Sektionen beslutade under höstterminsmötet 2018 att ändra stavningen av Øwerphøs. Detta då
stadgarna i nuläget stavar posten ”öwerphøs” medan sektionen i praktiken stavar det ”Øwerphøs”.
att i stadgarna ändra
från
§ 3.4.3

Sammansättning
Styrelsen utgörs av minst elva ledamöter varav sektionsordförande,
sekreterare, arbetslivskontakt, kassör, sexmästare, infochef, PR-chef,
studierådsordförande, jämlikhetsombud, källarmästare samt öwerphøs
alltid skall ingå. Bland dessa ska internt en vice ordförande utses.

till
§ 3.4.3

Sammansättning
Styrelsen utgörs av minst elva ledamöter varav sektionsordförande,
sekreterare, arbetslivskontakt, kassör, sexmästare, infochef, PR-chef,
studierådsordförande, jämlikhetsombud, källarmästare samt Øwerphøs
alltid skall ingå. Bland dessa ska internt en vice ordförande utses.

Ändring 2: Motion angående införande av
bokslutsdisposition och fonder
Under samma mötet beslutade sektionen att införa policy angående bokslutsdisposition och fonder.
Till detta röstades det igenom en stadgaändring som ger Styrelsen åliggandet att lägga fram ett
underlag till bokslutsdisposition på sektionens vårterminsmöte.
att i stadgan ändra
från
§ 3.4.5 Åligganden

Det åligger styrelsen

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH
Stadfästande av stadgar
2019-02-26
...
j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare
terminsmöten behandlas på nästkommande möte
k) att tillse att revisorerna kontinuerligt får den information de behöver
för att kunna utföra sitt arbete.
...
till
§ 3.4.5 Åligganden
Det åligger styrelsen
...
j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare
terminsmöten behandlas på nästkommande möte.
k) att förbereda underlag till bokslutsdispositionen.
l) att tillse att revisorerna kontinuerligt får den information de behöver
för att kunna utföra sitt arbete.
...

samt

justera efterföljande punkters numrering.

Ändring 3: Motion angående medlemmar i Sektionen
Under samma möte beslutade sektionen att uppdatera listan över vilka som är medlemmar i
sektionen så att den stämmer överens med Kårens stadgar.
att i stadgan ändra
från
§ 2.1 Medlemskap
Medlem av sektionen är varje studerande vid civilingenjörsprogrammet
i Ekosystemteknik vid LTH, som erlagt av TLTH fastställda avgifter för
innevarande termin samt studenter vid mastersprogrammet Water
Resources.
till
§ 2.1 Medlemskap
Medlem av sektionen är varje studerande vid följande program, som
erlagt av TLTH fastställda avgifter för innevarande termin:
•
•
•
•
•

Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid LTH
Masterprogrammet Water Resources
Masterprogrammet Environmental Sciences,
Policy and Management
Mastersprogrammet Environmental Management and Policy

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH
Stadfästande av stadgar
2019-02-26

Ändring 4: Motion angående firmatecknare
Under ett extrainsatt möte 2019 beslutade sektionen att ändra definitionen av vilka som är
firmatecknare. Detta är egentligen bara ett förtydligade att hela styrelsen tillsammans kan agera som
firmatecknare om Ordförande och Kassör är vakant.
att i stadgarna ändra
från

§ 4.2 Sektionens firma
Sektionens firma tecknas av Sektionsordföranden och Kassören var för
sig.
till

§ 4.2 Sektionens firma
Sektionens firma tecknas av Sektionsordföranden och Kassören var för
sig eller av Styrelsen.

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

Fredric Ahrling
Ordförande 2018
W-sektionen
Lund, 2019-02-26

Simon Probert
Sekreterare och
Vice Ordförande 2019
W-sektionen
Lund, 2019-02-26

Louise Söderberg
Sekreterare och
Vice Ordförande 2017/2018
W-sektionen
Lund, 2019-02-26
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EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KAP 1

SEKTIONEN

§ 1.1 Benämning

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH (W-sektionen), i denna stadga
kallad sektionen, är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell
förening.

§ 1.2 Övriga benämningar
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola är i denna stadga kallad
TLTH. Lunds Tekniska Högskola är i denna stadga kallad LTH.

§ 1.3 Ändamål

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

§ 1.4 Sammansättning
Sektionen består av medlemmar, stödmedlemmar, inspektor och
hedersmedlemmar.

§ 1.5 Maskot

Sektionens maskot är hajen Wera.

KAP 2

MEDLEMMARNA

§ 2.1 Medlemskap

Medlem
av
sektionen
är
varje
studerande
vid
civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid LTH, som erlagt av
TLTH fastställda avgifter för innevarande termin samt studenter vid
mastersprogrammet Water Resources.

§ 2.1.1 Stödmedlem

Stödmedlem
är
den
som
tidigare
varit
elev
vid
civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik och som vill fortsätta att
engagera sig i sektionens verksamhet. Stödmedlemmar har samma
rättigheter och skyldigheter som anges i stadgarna § 2.2 och § 2.3.
Stödmedlem betalar medlemsavgift till sektionen.

§ 2.1.2 Inspektor

Inspektor väljs av sektionsmöte på förslag av styrelsen och tillträder
vid årsskifte för en tvåårsperiod.

§ 2.1.3 Hedersmedlem

Hedersmedlem är den som blivit utsedd till sådan av sektionen.

§ 2.2 Skyldigheter

Samtliga inom sektionen är skyldig att iakttaga sektionens stadgar och
reglemente. Inspektors skyldighet är att ägna uppmärksamhet åt och
stödja sektionens arbete.

§ 2.3 Rättigheter

Samtliga inom sektionen äger rätt
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a)
b)
c)
d)

att med en röst deltaga på sektionsmöte.
att kandidera till sektionens funktionärsposter.
att få fråga behandlad av sektionens myndigheter.
att taga del av sektionens protokoll och handlingar.

§ 2.4 Utträde

Medlem utträder automatiskt när personen i fråga ej längre är
inskriven vid utbildningen. Medlem kan också utträda genom att
inlämna skriftligt meddelande om detta till styrelsen.

KAP 3

ORGANISATION

§ 3.1 Sammansättning

Sektionens fasta myndigheter skall vara sektionsmötet,
sektionsstyrelse, valberedning, studieråd samt revisorer.

§ 3.1.1 Högsta beslutande organ
Sektionsmötet är W-sektionens högsta beslutande organ

§ 3.1.2 Högsta verkställande organ
Styrelsen är W-sektionens högsta verkställande organ

§ 3.2 Sektionsmötet
§ 3.2.1 Sammansättning Sektionsmötet utgörs av samtliga inom sektionen.
§ 3.2.2 Beslutsmässighet Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar
är minst 20 och representerar minst tre årskurser och sektionens
styrelse ej bildar egen majoritet.

§ 3.2.3 Röstning

Vid röstning är ombud ej tillåtna, ej heller får fullmakt lämnas.

§ 3.2.4 Sammanträden

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

§ 3.2.5 Extra sektionsmöte
Extra sektionsmöte skall sammankallas då.
a) Sektionens styrelse så kräver.
b) Sektionens revisorer så kräver.
c) Minst en fjärdedel av sektionens medlemmar så kräver.

§ 3.2.5.1 Anhållan

Anhållan om extra sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de
ärenden som föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till sektionens
styrelse.

§ 3.2.5.2 Genomförande
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
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inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor
efter föregående sektionsmöte.

§ 3.2.6 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall
skriftligen inlämna denna till styrelsen senast sex läsdagar före mötet.
I fråga som ej varit upptagen på dagordningen kan beslut ej fattas om
mötets deltagare är däremot.

§ 3.2.7 Avsättning

Funktionärer kan avsättas på sektionsmötet med fyra femtedels
majoritet av de närvarande på mötet.

§ 3.2.8 Avgörande

För avgörande fråga som är föremål för omröstning krävs enkel
majoritet vid sektionsmötet. För stadgeändring, se § 8.1. För
reglementsändring, se § 9.2.

§ 3.3 Valberedning
§ 3.3.1 Uppgift

Det åligger valberedningen att senast sex läsdagar före sektionsmöte
framlägga ett förslag till val av funktionärer till de poster som skall
tillsättas vid mötet. Valberedningen skall, då antalet sökande till
funktionärspost överstiger antalet platser, intervjua samtliga sökande
samt lägga fram de kriterier som använts i urvalet av sökande för
sektionsmötet, dessutom bör alla sökande till styrelseposterna samt
phøs intervjuas oavsett antal sökande. Det åligger valberedningens
ordförande att valberedningens arbete sköts enligt stadgan.

§ 3.3.2 Sammansättning Sektionens valberedning utgörs av minst tre personer. Ledamöterna i
valberedningen skall representera olika årskurser och innehålla max
10 ledamöter. Minst en ledamot från åk 1 skall väljas i början av
höstterminen på möte med årskursen. Valberedningens ordförande
väljs bland dess medlemmar och av dess medlemmar på deras första
möte. Styrelseledamot får ej ingå i valberedningen.

§ 3.3.3 Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod löper mellan två vårterminsmöten.

§ 3.3.4 Motförslag

Motförslag till valberedningens förslag till funktionärer bör lämnas till
styrelsen senast tre läsdagar innan sektionsmötet. Styrelsen och
valberedningen
skall
sedan
samråda
samt
underrätta
motförslagskandidaten att denne är föreslagen. Motförslagen skall
utan dröjsmål offentliggöras på sektionens anslagstavla. Dessutom
tillämpas fri nominering på sektionsmötet.

§ 3.3.5 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får ej intervjua sökande till en post som
personen i fråga själv söker till.

§ 3.4 Styrelsen
§ 3.4.1 Uppgift

Det är styrelsens uppgift att sköta sektionens dagliga arbete.

§ 3.4.2 Befogenheter

Styrelsen har beslutsrätt i frågor av mindre eller skyndsam art.
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Styrelsen kan delegera beslutsrätten till utskott eller enskild
funktionär i frågor som rör utskottet respektive funktionärens
ansvarsområde.

§ 3.4.3 Sammansättning Styrelsen utgörs av minst elva ledamöter varav sektionsordförande,
sekreterare, arbetslivskontakt, kassör, sexmästare, infochef, PR-chef,
studierådsordförande, jämlikhetsombud, källarmästare samt
öwerphøs alltid skall ingå. Bland dessa ska internt en vice ordförande
utses.

§ 3.4.4 Deltagande

Samtliga inom sektionen och inspektor har rätt att närvara vid
styrelsemöte.

§ 3.4.5 Åligganden

Det åligger styrelsen
a) att inför sektionsmötet ansvara för hela sektionens verksamhet.
b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets
beslut.
c) att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs.
d) att handha och ansvara för sektionens medel.
e) att bereda inkomna förslag.
f) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång,
utlysa denna post inom hela sektionen
g) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång,
utse efterträdare för återstoden av innevarande verksamhetsår.
h) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för
sektionens bästa.
i) att hålla protokollförda möten minst en gång per läsperiod.
j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare
terminsmöten behandlas på nästkommande möte
k) att tillse att revisorerna kontinuerligt får den information de
behöver för att kunna utföra sitt arbete.
l) att tillse att information om styrelsens arbete når medlemmarna.
m) att ordförande i respektive utskott informerar sina medlemmar
om möjligheten att erhålla intyg för deras arbete inom sektionen.

§ 3.5 Studierådet

Studierådets sammansättning beskrivs i reglementet.

§ 3.5.1 Befogenheter

Studierådet har högsta beslutsrätt i utbildningsfrågor mellan
sektionsmötena

§ 3.5.2 Åligganden

Det åligger studierådet
a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
utbildningen.
b) att nominera och att vara uppdaterade angående
studeranderepresentantposterna i programledningen samt de
instutionsstyrelser där ekosystemteknikstudenterna har mandat.
c) att förmedla information till sektionen vad gäller studiefrågor och
föra medlemmarnas talan gentemot skolan, och övriga i
sammanhanget aktuella makthavare, i dessa frågor.
d) att handha kontakten med TLTH:s utbildningsutskott.
e) att se till att kursutvärderingar utförs av alla kurser som ges på
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programmet.
att se till att medlemmarnas samlade kritik framförs till
kursansvariga och att erforderliga förändringar på kursen
genomförs.
g) att verka för rättvis poängfördelning för kurserna med hänsyn till
svårighetsgrad och erforderlig arbetsinsats.
h) att aktivt verka för att “Studenternas Rättigheter” efterföljs av
samtliga
institutioner,
som
ger
kurser
på
ekosystemteknikprogrammet.
i) att årligen utse en ekoprofil enligt studierådets kriterier.
f)

§ 3.6 Revisorer
§ 3.6.1 Åligganden

Det åligger revisorerna.
a) att fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet.
b) att senast sju läsdagar före vårterminsmötet påföljande år till
sektionens styrelse inlämna revisionsberättelse.
c) att om sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad
stadgar föreskriver, vara sammankallande för sektionsmöte.
d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast
vårterminsmötet.

§ 3.6.2 Sammansättning Sektionen skall ha två revisorer som skall vara myndiga och
medlemmar av sektionen.

§ 3.6.3 Befogenheter

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

§ 3.6.4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom sektionens styrelse.

§ 3.7 Övriga funktionärer

Övriga funktionärer har till uppgift att följa gällande stadgar och
reglementen samt i övrigt verka för sektionens bästa.

§ 3.8 Fria föreningar
§ 3.8.1 Bildande

Fristående ideella föreningar kan bildas bland sektionens medlemmar.
För att betraktas som fristående förening ska föreningen vara godkänd
av sektionsmötet.

§ 3.8.2 Medlemmar

För att kunna upptas och kvarstanna i sektionen som fristående
förening krävs.
a) att föreningen inte motverkar sektionens ändamål eller skadar
dess anseende,
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b) att verksamhetsberättelse inlämnas en gång per år
c) att föreningens näringslivskontakter endast sker
godkännande av arbetslivskontaktgruppen (AKG).

efter

§ 3.8.3 Stadgar

Föreningen skall ha av sektionsstyrelsen stadfästa stadgar, vilka skall
innehålla bestämmelser om syfte, medlemskap, ekonomi,
föreningsmöte och föreningsstyrelse.

§ 3.8.4 Upptagande

Då en fristående förening upprättas ska denna införas i sektionens
reglemente, där även dess syfte anges.

KAP 4

SEKTIONENS EKONOMI

§ 4.1 Redovisning

Styrelsen ansvarar för att sektionens redovisning sköts i enlighet med
myndigheters krav och god redovisningssed.

§ 4.2 Sektionens firma
Sektionens firma tecknas av sektionsordföranden och kassören var för
sig.

KAP 5

VERKSAMHETSÅR

§ 5.1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är, om ej annat stadgas, 1
januari till 31 december.

KAP 6

POLICYER

§ 6.1 Ändamål

Sektionens policyer är ett tillägg till stadgar och reglemente som styr
vissa delar av sektionens arbete.

§ 6.2 Införande

Sektionsmötet inför policyer. Ett förslag på policy behandlas som en
vanlig motion.

§ 6.3 Ändring

Förslag om ändringar av policyer framförs till sektionsmötet som en
vanlig motion. För ändringar av policyer krävs enkel majoritet vid
sektionsmötet.

KAP 7

RIKTLINJER
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§ 7.1 Ändamål

Sektionens riktlinjer är en vägvisning för hur sektionens funktionärer
skall arbeta.

§ 7.2 Införande

Sektionens styrelse inför riktlinjer.

§ 7.3 Ändring

Sektionens styrelse beslutar om ändringar av riktlinjerna.

KAP 8

STADGA

§ 8.1 Ändring

Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till
sektionens styrelse senast sex läsdagar före sektionsmötet. Vid detta
möte skall styrelsens utlåtande i ärendet föreligga. För slutligt bifall
fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten.

§ 8.2 Tolkning

Uppstår tvistigheter rörande denna stadgas tolkning gäller styrelsens
åsikt tills dess att sektionsmötet beslutat i saken.

§ 8.3 Motstridigheter

Om sektionens stadgar på någon punkt står i strid med TLTH:s stadgar,
gäller TLTH:s stadgar på denna punkt.

§ 8.4 Undantag vid ändring
För att ändra i Kap 8 och Kap 9 i dessa stadgar måste beslut fattas på
två olika höstterminsmötet eller två olika vårterminsmöten under två
på varandra följande år.

KAP 9

REGLEMENTE

§ 9.1 Definition

Reglementet är ett tillägg till stadgan, i vilken tillämpningsföreskrifter
och övriga föreskrifter återfinnes.

§ 9.2 Ändring

Förslag om ändring av reglementet behandlas som vanlig motion. För
ändring av reglementet krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

§ 9.3 Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller styrelsens tolkning intill dess att
sektionsmötet beslutat annorlunda.

§ 9.4 Motstridigheter

Om reglementet på någon punkt står i strid med stadgarna, gäller
stadgarna på denna punkt.

KAP 10

UPPLÖSNING
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§ 10.1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas om Ekosystemteknikprogrammet
upphör att existera. Om sektionen upplöses tillfaller sektionens
tillgångar TLTH.
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Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola

Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. Tagna
2000-11-29
Ändringar tagna:
2013-11-12 HT-13
2014-11-19 HT-14
2015-11-30 HT-15
2016-11-08 HT-16
2017-11-01 HT-17

§ 6, § 7
§ 3.5.2.d
§1.5
§3.5.2
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KAP 1

SEKTIONEN

§ 1.1 Benämning

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH (W-sektionen), i denna stadga
kallad sektionen, är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell
förening.

§ 1.2 Övriga benämningar
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola är i denna stadga kallad
TLTH. Lunds Tekniska Högskola är i denna stadga kallad LTH.

§ 1.3 Ändamål

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

§ 1.4 Sammansättning
Sektionen består av medlemmar, stödmedlemmar, inspektor och
hedersmedlemmar.

§ 1.5 Maskot

Sektionens maskot är hajen Wera.

KAP 2

MEDLEMMARNA

§ 2.1 Medlemskap

Medlem av sektionen är varje studerande vid följande program, som
erlagt av TLTH fastställda avgifter för innevarande termin.
•
•
•
•

Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid LTH
Masterprogrammet Water Resources
Masterprogrammet Environmental Sciences, Policy and
Management
Mastersprogrammet Environmental Management and Policy

§ 2.1.1 Stödmedlem

Stödmedlem
är
den
som
tidigare
varit
elev
vid
civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik och som vill fortsätta att
engagera sig i sektionens verksamhet. Stödmedlemmar har samma
rättigheter och skyldigheter som anges i stadgarna § 2.2 och § 2.3.
Stödmedlem betalar medlemsavgift till sektionen.

§ 2.1.2 Inspektor

Inspektor väljs av sektionsmöte på förslag av styrelsen och tillträder
vid årsskifte för en tvåårsperiod.

§ 2.1.3 Hedersmedlem

Hedersmedlem är den som blivit utsedd till sådan av sektionen.

§ 2.2 Skyldigheter

Samtliga inom sektionen är skyldig att iakttaga sektionens stadgar och
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reglemente. Inspektors skyldighet är att ägna uppmärksamhet åt och
stödja sektionens arbete.

§ 2.3 Rättigheter

Samtliga inom sektionen 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.

§ 2.4 Utträde

Medlem utträder automatiskt när personen i fråga ej längre är
inskriven vid utbildningen. Medlem kan också utträda genom att
inlämna skriftligt meddelande om detta till styrelsen.

KAP 3

ORGANISATION

§ 3.1 Sammansättning
Sektionens fasta myndigheter skall vara sektionsmötet,
sektionsstyrelse, valberedning, studieråd samt revisorer.

§ 3.1.1 Högsta beslutande organ
Sektionsmötet är W-sektionens högsta beslutande organ

§ 3.1.2 Högsta verkställande organ
Styrelsen är W-sektionens högsta verkställande organ

§ 3.2 Sektionsmötet
§ 3.2.1 Sammansättning Sektionsmötet utgörs av samtliga inom sektionen.
§ 3.2.2 Beslutsmässighet Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar
är minst 20 och representerar minst tre årskurser och sektionens
styrelse ej bildar egen majoritet.

§ 3.2.3 Röstning

Vid röstning är ombud ej tillåtna, ej heller får fullmakt lämnas.

§ 3.2.4 Sammanträden

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

§ 3.2.5 Extra sektionsmöte
Extra sektionsmöte skall sammankallas då.
a) Sektionens styrelse så kräver.
b) Sektionens revisorer så kräver.
c) Minst en fjärdedel av sektionens medlemmar så kräver.

§ 3.2.5.1 Anhållan

Anhållan om extra sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de
ärenden som föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till sektionens
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§ 3.2.5.2 Genomförande
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor
efter föregående sektionsmöte.

§ 3.2.6 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall
skriftligen inlämna denna till styrelsen senast sex läsdagar före mötet.
I fråga som ej varit upptagen på dagordningen kan beslut ej fattas om
mötets deltagare är däremot.

§ 3.2.7 Avsättning

Funktionärer kan avsättas på sektionsmötet med fyra femtedels
majoritet av de närvarande på mötet.

§ 3.2.8 Avgörande

För avgörande fråga som är föremål för omröstning krävs enkel
majoritet vid sektionsmötet. För stadgeändring, se § 8.1. För
reglementsändring, se § 9.2.

§ 3.3 Valberedning
§ 3.3.1 Uppgift

Det åligger valberedningen att senast sex läsdagar före sektionsmöte
framlägga ett förslag till val av funktionärer till de poster som skall
tillsättas vid mötet. Valberedningen skall, då antalet sökande till
funktionärspost överstiger antalet platser, intervjua samtliga sökande
samt lägga fram de kriterier som använts i urvalet av sökande för
sektionsmötet, dessutom bör alla sökande till styrelseposterna samt
phøs intervjuas oavsett antal sökande. Det åligger valberedningens
ordförande att valberedningens arbete sköts enligt stadgan.

§ 3.3.2 Sammansättning Sektionens valberedning utgörs av minst tre personer. Ledamöterna i
valberedningen skall representera olika årskurser och innehålla max
10 ledamöter. Minst en ledamot från åk 1 skall väljas i början av
höstterminen på möte med årskursen. Valberedningens ordförande
väljs bland dess medlemmar och av dess medlemmar på deras första
möte. Styrelseledamot får ej ingå i valberedningen.

§ 3.3.3 Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod löper mellan två vårterminsmöten.

§ 3.3.4 Motförslag

Motförslag till valberedningens förslag till funktionärer bör lämnas till
styrelsen senast tre läsdagar innan sektionsmötet. Styrelsen och
valberedningen
skall
sedan
samråda
samt
underrätta
motförslagskandidaten att denne är föreslagen. Motförslagen skall
utan dröjsmål offentliggöras på sektionens anslagstavla. Dessutom
tillämpas fri nominering på sektionsmötet.

§ 3.3.5 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får ej intervjua sökande till en post som
personen i fråga själv söker till.
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§ 3.4 Styrelsen
§ 3.4.1 Uppgift

Det är styrelsens uppgift att sköta sektionens dagliga arbete.

§ 3.4.2 Befogenheter

Styrelsen har beslutsrätt i frågor av mindre eller skyndsam art.
Styrelsen kan delegera beslutsrätten till utskott eller enskild
funktionär i frågor som rör utskottet respektive funktionärens
ansvarsområde.

§ 3.4.3 Sammansättning Styrelsen utgörs av minst elva ledamöter varav sektionsordförande,
sekreterare, arbetslivskontakt, kassör, sexmästare, infochef, PR-chef,
studierådsordförande, jämlikhetsombud, källarmästare samt
Øwerphøs alltid skall ingå. Bland dessa ska internt en vice ordförande
utses.

§ 3.4.4 Deltagande

Samtliga inom sektionen och inspektor har rätt att närvara vid
styrelsemöte.

§ 3.4.5 Åligganden

Det åligger styrelsen
a) att inför sektionsmötet ansvara för hela sektionens verksamhet.
b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets
beslut.
c) att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs.
d) att handha och ansvara för sektionens medel.
e) att bereda inkomna förslag.
f) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång,
utlysa denna post inom hela sektionen
g) att om ledamot/funktionär avgår innan verksamhetsårets utgång,
utse efterträdare för återstoden av innevarande verksamhetsår.
h) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för
sektionens bästa.
i) att hålla protokollförda möten minst en gång per läsperiod.
j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare
terminsmöten behandlas på nästkommande möte
k) att förbereda underlag till bokslutsdispositionen
l) att tillse att revisorerna kontinuerligt får den information de
behöver för att kunna utföra sitt arbete.
m) att tillse att information om styrelsens arbete når medlemmarna.
n) att ordförande i respektive utskott informerar sina medlemmar
om möjligheten att erhålla intyg för deras arbete inom sektionen.

§ 3.5 Studierådet

Studierådets sammansättning beskrivs i reglementet.

§ 3.5.1 Befogenheter

Studierådet har högsta beslutsrätt i utbildningsfrågor mellan
sektionsmötena

§ 3.5.2 Åligganden

Det åligger studierådet
a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
utbildningen.
b) att nominera och att vara uppdaterade angående
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

studeranderepresentantposterna i programledningen samt de
instutionsstyrelser där ekosystemteknikstudenterna har mandat.
att förmedla information till sektionen vad gäller studiefrågor och
föra medlemmarnas talan gentemot skolan, och övriga i
sammanhanget aktuella makthavare, i dessa frågor.
att handha kontakten med TLTH:s utbildningsutskott.
att se till att kursutvärderingar utförs av alla kurser som ges på
programmet.
att se till att medlemmarnas samlade kritik framförs till
kursansvariga och att erforderliga förändringar på kursen
genomförs.
att verka för rättvis poängfördelning för kurserna med hänsyn till
svårighetsgrad och erforderlig arbetsinsats.
att aktivt verka för att “Studenternas Rättigheter” efterföljs av
samtliga
institutioner,
som
ger
kurser
på
ekosystemteknikprogrammet.
att årligen utse en ekoprofil enligt studierådets kriterier.

§ 3.6 Revisorer
§ 3.6.1 Åligganden

Det åligger revisorerna.
a) att fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet.
b) att senast sju läsdagar före vårterminsmötet påföljande år till
sektionens styrelse inlämna revisionsberättelse.
c) att om sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad
stadgar föreskriver, vara sammankallande för sektionsmöte.
d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast
vårterminsmötet.

§ 3.6.2 Sammansättning Sektionen skall ha två revisorer som skall vara myndiga och
medlemmar av sektionen.

§ 3.6.3 Befogenheter

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

§ 3.6.4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom sektionens styrelse.

§ 3.7 Övriga funktionärer

Övriga funktionärer har till uppgift att följa gällande stadgar och
reglementen samt i övrigt verka för sektionens bästa.

§ 3.8 Fria föreningar
§ 3.8.1 Bildande

Fristående ideella föreningar kan bildas bland sektionens medlemmar.
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För att betraktas som fristående förening ska föreningen vara godkänd
av sektionsmötet.

§ 3.8.2 Medlemmar

För att kunna upptas och kvarstanna i sektionen som fristående
förening krävs.
a) att föreningen inte motverkar sektionens ändamål eller skadar
dess anseende,
b) att verksamhetsberättelse inlämnas en gång per år
c) att föreningens näringslivskontakter endast sker efter
godkännande av arbetslivskontaktgruppen (AKG).

§ 3.8.3 Stadgar

Föreningen skall ha av sektionsstyrelsen stadfästa stadgar, vilka skall
innehålla bestämmelser om syfte, medlemskap, ekonomi,
föreningsmöte och föreningsstyrelse.

§ 3.8.4 Upptagande

Då en fristående förening upprättas ska denna införas i sektionens
reglemente, där även dess syfte anges.

KAP 4

SEKTIONENS EKONOMI

§ 4.1 Redovisning

Styrelsen ansvarar för att sektionens redovisning sköts i enlighet med
myndigheters krav och god redovisningssed.

§ 4.2 Sektionens firma

Sektionens firma tecknas av sektionsordföranden och kassören var för
sig eller av Styrelsen.

KAP 5

VERKSAMHETSÅR

§ 5.1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är, om ej annat stadgas, 1
januari till 31 december.

KAP 6

POLICYER

§ 6.1 Ändamål

Sektionens policyer är ett tillägg till stadgar och reglemente som styr
vissa delar av sektionens arbete.

§ 6.2 Införande

Sektionsmötet inför policyer. Ett förslag på policy behandlas som en
vanlig motion.

§ 6.3 Ändring

Förslag om ändringar av policyer framförs till sektionsmötet som en
vanlig motion. För ändringar av policyer krävs enkel majoritet vid
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sektionsmötet.

KAP 7

RIKTLINJER

§ 7.1 Ändamål

Sektionens riktlinjer är en vägvisning för hur sektionens funktionärer
skall arbeta.

§ 7.2 Införande

Sektionens styrelse inför riktlinjer.

§ 7.3 Ändring

Sektionens styrelse beslutar om ändringar av riktlinjerna.

KAP 8

STADGA

§ 8.1 Ändring

Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till
sektionens styrelse senast sex läsdagar före sektionsmötet. Vid detta
möte skall styrelsens utlåtande i ärendet föreligga. För slutligt bifall
fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten.

§ 8.2 Tolkning

Uppstår tvistigheter rörande denna stadgas tolkning gäller styrelsens
åsikt tills dess att sektionsmötet beslutat i saken.

§ 8.3 Motstridigheter

Om sektionens stadgar på någon punkt står i strid med TLTH:s stadgar,
gäller TLTH:s stadgar på denna punkt.

§ 8.4 Undantag vid ändring
För att ändra i Kap 8 och Kap 9 i dessa stadgar måste beslut fattas på
två olika höstterminsmötet eller två olika vårterminsmöten under två
på varandra följande år.

KAP 9

REGLEMENTE

§ 9.1 Definition

Reglementet är ett tillägg till stadgan, i vilken tillämpningsföreskrifter
och övriga föreskrifter återfinnes.

§ 9.2 Ändring

Förslag om ändring av reglementet behandlas som vanlig motion. För
ändring av reglementet krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

§ 9.3 Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller styrelsens tolkning intill dess att
sektionsmötet beslutat annorlunda.

§ 9.4 Motstridigheter

Om reglementet på någon punkt står i strid med stadgarna, gäller
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stadgarna på denna punkt.

KAP 10

UPPLÖSNING

§ 10.1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas om Ekosystemteknikprogrammet
upphör att existera. Om sektionen upplöses tillfaller sektionens
tillgångar TLTH.
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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 av
Kårstyrelsen om möjlighet att upptas som Samarbetsförening.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Kårstyrelseordförande 18/19

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PATRIK GUSTAFSSON
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.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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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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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

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PATRIK GUSTAFSSON
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POLICY
Policy för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-26
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, Emil
Thorselius, Hanna Järpedal och Patrik Gustafsson
Ursprungligen antagen enligt beslut:
Omarbetning färdigställd av:
Fastställd omarbetning enligt beslut:
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Policy för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-26
Fullmäktige

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 juni årligen skicka in verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel och
eventuella stadgeändringar för att kontrolleras av Kårstyrelsen.
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Policy för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-26
Fullmäktige

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.
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RIKTLINJER
Riktlinjer för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2018-12-01
Kårstyrelsen 18/19

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: Hanna Järpedal och Patrik Gustafsson
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.
använda sig av Teknologkårens 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.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (2)

RIKTLINJER
Riktlinjer för Samarbetsföreningar
Kårhuset Lund, 2018-12-01
Kårstyrelsen 18/19

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.

4.

Lista över Samarbetsföreningar

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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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående Policy för LTHs
och TLTHs akademiska mottagning och
nollning
Kårhuset Lund, 2019-02-22
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.
I den bilagda policyn är ord som föreslås att tas bort markerade såhär, och ord som föreslås
att läggas till markerade såhär.

Förslag
Styrelsen 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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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående stadgaförändring
för val av auktoriserad revisor
Kårhuset Lund, 28-02-2019
Maria Ekerup, Generalsekreterare

Proposition 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 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. Vid icke auktoriserad revisors frånfälle så ersätts
denne av en revisorssuppleant i den ordning suppleanterna har blivit valda.

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP

Generalsekreterare 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående byte av
auktoriserad revisor
Kårhuset Lund, 28-02-2019
Maria Ekerup, Generalsekreterare

Proposition 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 Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

MARIA EKERUP

Generalsekreterare 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussion angående valbarhet
Kårhuset Lund, 2019-02-27
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Diskussion angående valbarhet till
funktionärsposter på Teknologkåren
Bakgrund
Vid några tillfällen de senaste åren så har frågan dykt upp vilka krav vi ställer på dem som
söker funktionärsposter på Teknologkåren centralt, och mer specifikt ifall vi kräver att de ska
vara medlemmar vid Teknologkåren.
I dagsläget står det i Stadgans §2.6 som stipulerar rättigheter för medlemmar att ”Samtliga
medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt att kandidera till Teknologkårens
funktionärsposter”. Det står dock inte explicit någonstans att en person måste vara medlem i
Teknologkåren för att söka en funktionärspost. Å andra sidan kan man argumentera för att
hela Teknologkårens verksamhet riktar sig till studenter vid LTH, och därmed att dem som
inte studerar här och därför inte kan bli ordinarie medlemmar i Teknologkåren ej ska kunna
bli funktionärer hos oss.
Vissa sektioner kringår denna problematik genom att använda sig av olika typer av
stödmedlemskap som gör att personer som inte är medlemmar i den specifika sektionen kan
bli funktionärer hos dem ändå. På pappret har Teknologkåren i skrivande stund också ett
system med stödmedlemmar, som dock oss veterligen aldrig har tillämpats. Det har dock
motionerats om att ta bort detta system, och eventuellt beslutas det om i en andra läsning
under FM1.
Att öppna upp för icke-medlemmar att bli funktionärer hos oss kan både vara en stor
tillgång, då det finns mycket kompetens runtomkring på universitetet och utanför det.
Personer som inte studerar vid LTH kan även bidra med ett nytt perspektiv på saker som vi
gör inom vår organisation vilket kan vara väldigt givande. Samtidigt medför det en del
svårfrånkomliga problem såsom närvaro på evenemang som arrangeras av Teknologkåren
där alkoholtillstånd finns, då vi i vanliga fall endast har tillstånd för våra egna medlemmar.
Det går att kringgå genom att ha en lista där ickemedlemmar kan skrivas upp, men det
innebär ett extra administrativt moment som kan bli väl tidskrävande om ett stort antal
personer ska omfattas av det.
Kårstyrelsen vill med detta i åtanke ha Fullmäktiges syn på funktionärskap på
Teknologkåren.

Extra bakgrund
Under FM1 så dök det upp några frågor rörande vissa praktiska problem som kan komma att
uppstå om man väljer personer som inte är medlemmar till funktonärsposter. Försäkringar
var något som togs upp, och i dagsläget så har Teknologkåren en försäkring för sina
funktionärer via Arbetsgivaralliansen. Den försäkringen täcker dem som vi har dokument på
att de är funktionärer, den kräver alltså inte att personerna ska vara medlemmar i vår
organisation. Så på den fronten finns det inget problem med att välja icke-medlemmar.
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Diskussion angående valbarhet
Kårhuset Lund, 2019-02-27
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

En annan problematik som kom upp var alkoholtillstånd. I Cornelis, där
Tackmästeriutskottet har majoriteten av sina evenemang, har vi allmäntillstånd så där blir det
inga problem. I Gasque å andra sidan brukar vi söka serveringstillstånd för medlemmar inom
Teknologkåren samt särskilt inbjudna gäster enligt listan. Vi måste beskriva vilka de särskilt
inbjudna gästerna är, och i detta teoretiska fall måste vi alltså beskriva dem som funktionärer.
Ett rent praktiskt problem med detta är att vi måste vara noggranna med att ha en lista på
våra funktionärer, och antingen alltid ha den på plats vid evenemang eller höra av oss
specifikt till dem inför evenemang och höra om de har för avsikt att gå.
Något annat som skulle kunna bli ett problem med detta är att det i tillståndsmyndighetens
ögon kan bli för lätt för oss att utvidga det slutna sällskapet Teknologkåren genom att välja
in funktionärer som vanligtvis inte är en del av denna grupp. Möjligheten för oss att söka
tillstånd som ett slutet sällskap är väldigt värdefullt då det är billigare både i ansökningsavgift
och att vi inte behöver ha ordningsvakter på plats. Skulle vi börja söka allmäntillstånd oftare i
Gasque så är det även inte lika stor chans att de skulle bli beviljade lika ofta som de blir idag,
då vi inte har någon tydlig anledning till att frekvent arrangera evenemang för allmänheten.
Om det skulle väljas in personer som funktionärer som inte ens är studenter vid Lunds
universitet så skulle det tillkomma ytterligare vissa administrativa problem, till exempel att
personen saknar LU-kort och därmed har svårare att få access till Kårens lokaler, och att
personen saknar lucat-id och inte lika lätt kan få ett datorkonto till Kårens datorer som LUstudenter. Dessutom har inte personer som inte är studenter eller anställda vid LU samma
rätt att vistas i Universitetets lokaler som studenter och anställda. Det är troligtvis inte ett
jättestort problem, men ändå värt att beakta.
Det är mycket möjligt att det kan uppkomma fler administrativa hinder då en icke-medlem i
Teknologkåren skulle väljas som funktionär, men här har vi samlat de mest uppenbara
problemen.

Diskussionsfrågor


Vad ser Fullmäktige för för- respektive nackdelar med att låta ickemedlemmar att kunna
bli valda till funktionärer?



Hur tycker Fullmäktige att Teknologkåren bör resonera gällande att välja
ickemedlemmar till funktionärer?



Bör ett förtydligande göras i styrdokumenten rörande detta, eller är det bra att det är löst
definierat?
I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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