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§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Karl Borg till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 19:e mars.

§18

Nästa möte
Datum för S13 är den 28:e mars.

Varmt välkomna,

HANNA JÄRPEDAL

Kårstyrelseordförande 18/19
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Projektplan VP
Kårhuset Lund, 2018-09-12
Kårstyrelsen 18/19

Projektplan: Kanslist – ekonom
Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Teknologkåren har idag en ekonom som arbetar på 40 % samt en kanslist som även
arbetar som ekonomiassistent om sammanlagt 70 %. Teknologkårens ekonom
uttryckte under 2016/2017 ett önskemål om att gå ner i tid och därav gjordes dagens
fördelning. Men vår ekonom har även uttryckt att hon med tiden vill minska sin
arbetsgrad ytterligare och med tiden sluta som Teknologkårens ekonom, detta
samtidigt som vår kanslist är intresserad av att öka sin arbetsgrad och även axla rollen
som ekonom. Detta innebär att Teknologkåren behöver ställa om för detta och även
ha en plan så att inte kunskap går förlorad och att vår kanslist har kunskapen för att
ta över detta arbetet. Detta arbetet innebär även en översyn av det administrativa
arbetet som görs och de arbetsprocesser som finns.

Vad?
2.
Projektmål
Kartlägga vilka arbetsuppgifter som görs idag och om arbetsgraden speglar
arbetsbördan.
Ge kanslisten tillräcklig kunskap för sitt framtida ekonomiarbete och utred om det
finns möjlighet för kanslisten att avlasta heltidarnas administrativa arbete ytterligare.

Vem?
3.
Projektansvarig
Patrik Gustafsson.

4.

Samarbetspartners och intressenter

Heltidarna specifikt GS, Pedell och Aktsam samt berörda av tjänster som
sektionerna, HTS och KFS.
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Hur?
5.
Aktiviteter
Kartlägga vilka arbetsuppgifter som görs idag och dess tidsåtgång även dess olika
kompetenskrav. Fråga ut Heidi och Bodil om deras syn på de olika tjänsterna.
Kartlägga vilka arbetsuppgifter som inte hinns med idag och om något kan
effektiviseras.
6.
Tidsplan
Under hösten: Kartlägga förutsättningar för tjänsterna tillsammans med Heidi, Bodil
och heltidarna.
Under våren: Skriva en rapport med konkreta förslag på förändringar som kan börja
implementeras.
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Projektplan: Långsiktig ekonomiplanering
Uppdaterad 2019-03-06 av Karl Borg

Varför?
1.
Bakgrund och syfte
Teknologkåren besitter idag en stark ekonomisk styrka, men vi behöver utreda hur vi
som studentorganisation kan spara på bästa sätt. Detta för att säkerställa en långsiktig
och hållbar ekonomi med möjlighet för framtida investeringar. Det finns även en
efterfrågan från företag och alumner att bidra till vår verksamhet för att visa sin
uppskattning för det arbete Teknologkåren gör idag och har gjort tidigare. Även
LTH har visat intresse för att hjälpa oss i denna frågan, då de via LU besitter
kunskap inom detta område

Vad?
2.

Projektmål

Återuppta kontakten med våra donatorer
Anordna donatorsfest för att tacka donatorer, förhoppningsvis med hjälp av en
donatorsgrupp
Ta fram ideér på nya sätt för TLTH att tjäna pengar som kan utredas vidare senare
Identifiera stora framtida kostnader
Utveckla långsiktigt ekonomisk strategi
Ta fram långsiktiga ekonomiska mål
Identifiera LTHs behov
Utreda möjligheterna att starta upp något med LTH kring donationer (kommer inte
hinnas)

Vem?
3.
Projektansvarig
Pontus Landgren
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4.

Samarbetspartners och intressenter

Peter , VD på Chalmers studentkår?
LTH och LU
Jubileumsgeneral och aktiviteterna runt det, husutskottet?
Arkivutskottet
Erik Iveroth - koll på donationer?
Rasmus Kjellén?
Ledningspersoner på LTH

Hur?
5.
Aktiviteter
Följa upp och få koll på kontraktet gällande Kårhuset.
Utreda möjligheter för donationssystem. Startdatum när kårhuset fyller 25 år? Utreda gamla donatorer och bjuda in dom?
Leta upp plakat från dessa?
Långsiktig ekonomi - bygga vidare på budgetgruppens förslag? Behöver fyllas med
information och identifiera våra behov samt alternativ.
Ta kontakt med gamla medlemmar för att skapa en bild? HUT för kårhus och
Lophtet?

6.
Tidsplan
Kontakta LTH under hösten och utreda deras intresse under hösten - och kontakta
reppar i presidiet.
Utreda donatorer och företag för ev donationsfirande i maj. Fixa plaketter under
hösten (Christer).
Ta fram underlag för ekonomisk planering under hösten → implementera
under budgetgruppen.
Hålla i en donatorslunch i samband med jubileet
Samla in input från presidiet kopplat till framtida stora investeringar och potentiella
nya inkomstkällor
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7.
Budget
Pengar finns 80 000 100000 för att tacka donatorer.
Fikabudget för möten.
8.
Redovisning
Budget och ekonomi → beslutat dokument
Donationsbiten → Överenskommelse med LTH och/eller rapport med
dokumentering.
Dontationsstrategi/testamente för att överföra kunskaper, arbetsdokument.
Hålla donatorslunch som förhoppningsvis blir lyckad
9.
Risker
Att LTH inte vill vara med och leka.
Inte göra projektet för stort och med för hög ambitionsnivå.
10.
Avgränsningar
Ska inte få in pengar för detta under året. Men pengar är ändå NICE!
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Motion angående införandet av LFS i
Riktlinjen för Fria föreningar
Kårhuset Lund, 2019-02-26
Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19

Motion angående tillägg i Riktlinjen för Fria
föreningar
Bakgrund
Under S9 2018/19 togs beslut om att uppta Lund Formula Student (LFS) som Fri Förening
under Teknologkåren, de uppmuntrades sedermera att inkomma med en skrivelse som
beskriver deras verksamhet till Riktlinjen för Fria Föreningar. Skrivelsen är nu inkommen
och LFS bör inkluderas i riktlinjen!

Förslag
Jag yrkar därför på
att

Att under 4. Lista över fria föreningar i Riktlinjen för Fria Föreningar lägga till:
4.20. Lund Formula Student, LFS
Föreningen har som syfte att ge studenter praktisk ingenjörserfarenhet genom
att delta i den globala motorsporttävlingen Formula Student.

I Organets tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Styrelseordförande 18/19
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STYRELSEHANDLING
Motion - Nya hyllor burarna
Kårhuset Lund, 2019-02-21
MARKUS RAHNE, Aktsam 2019

Motion - Nya hyllor burarna
1.

Bakgrund

I dagsläget används burarna flitigt i uthyrningsverksamheten och för förvaring av
HUT’s och AKTSAM’s engångsförråd. I samband med att vi städat i burarna och
försökt få bättre ordning har vi kommit fram till att vi hade behövt fler hyllor.
Dels behövs det en hylla i PP buren för att kunna förvara inlåsta
köksredskap/köksmaskiner och dels skulle det behövas fler hyllor i
engångsförrådet för att lättare kunna förvara och hålla koll på vad som finns
hemma. De nya hyllorna hade skapat mer struktur och minskat mängden saker
som står direkt på golvet. (Vilket är en viktig detalj nu när vi tydligen börjar få
problem med skadedjur i kårhuset.)

2.

Förslag

Jag yrkar därför på
att Kårstyrelsen avsätter 11500 kr (10311 kr + ca 10% i oförutsedda kostnader)
från Kårhusets underhållsfond

I ordningens tjänst, dag som ovan

MARKUS RAHNE

ANDERS NILSSON

Aktsam 2019

Hut-ledamot/KHS
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Motion angående inköp av stolar till
Cornelis
Kårhuset Lund, 2019-03-05
Christer Andersson, Gammal

Motion angående inköp av stolar till Cornelis
Bakgrund
Puffarna (de svarta vid soffan, pallarna) i Cornelis är helt slut och borde egentligen ha bytts
ut samtidigt som resten av möblerna byttes ut. Vid diskussioner om vad de skall ersättas med
så framkom förslaget att köpa flera stolar av samma modell som vi redan har där. Det är 6
bord vi soffan så för att kunna använda dessa även vid sittning så föreslås att vi köper in 12 st
stolar.
Dessa stolar heter Pedralli Volt 670 och säljs i fyrpack så vi föreslår att det köps in 4 st i varje
färg som vi nu har (vit, grå och orange). Dessa kostar 659:-/st + moms och frakt så totalt 11
372,5:- inklusive frakt och moms. Som vanligt ber vi om 10% för oförutsedda kostnader så
12 600:- är slutsumman.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
avsätta 12 600 kr ur Kårhusets underhållsfond för inköp av 12 stolar av modell “Pedralli
Volt 670”.

I sätets tjänst, dag som ovan

CHRISTER ANDERSSON

LUDVIG ERIKSSON

Gammal

Pedell
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Beslutsuppföljning, S12
Kårhuset Lund, 2019-03-06
Hanna Järpedal, Chair of the Board

Beslutsuppföljning – S12
Möte
S11 17/18
S11 17/18
S13 17/18
S7 18/19

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

Uppdraget
Maria Gunnarsson

Redovisas
S14 18/19

Gunnar Granlund
Kårstyrelsen 18/19

S13 18/19
S1 21/22

Karl Borg

S12 18/19

Kommentar

I Styrelsens tjänst,

HANNA JÄRPEDAL

Kårstyrelseordförande 18/19
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