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I Styrelsens tjänst, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16

Dagordning
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 12 November 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S6 15/16

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Anders Persson till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Dante Zia till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 25 november och justerat den 2
december.

§12

Tidigare beslutat till 30 november.

§14

Frågan bordlades föregående möte.

§16

Frågan inkom sent till föregående möte och behandlades därför inte.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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STYRELSEHANDLING
Diskussionsunderlag: Lundagård

Kårhuset Lund, 2 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Diskussionsunderlag angående Lundagård
Samtliga studentkårer i Lund äger genom LUS gemensamt tidningen Lundagård. Under
hösten kommer ordförande för studentkårerna kallas till en så kallad ägarstämma för
Lundgård där framtida strategi kommer diskuteras.
För att ha bra på fötterna om vad organisationen tycker om Lundagård önskar jag att
styrelsen diskuterar frågan om Lundagårds framtid generellt och följande frågor specifikt:






Var vill vi se Lundagård om 10 år?
Vilken roll har papperstidningen respektive internetutgåvan?
Hur bör Lundagård ledas? Hur professionellt och hur ideellt vill vi att Lundagård
ska vara?
Vilka ekonomiska mål bör Lundagård ha? Självfinansierad? Stöd från kårerna?
Vad bör Lundagård göra utanför att skriva tidningen?

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Motion angående äskning av pengar för
Sektionsstyrelsekonferens
K-sektionens Styrelse är 2015 ansvariga för att ordna Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsers
konferens Poly-Styren. Huvudsyftet med konferensen är att utbyta idéer och diskutera våra
respektive verksamheter. Det är ett lärosätesöverskridande samarbete som utvecklar sektionen i
helhet. Motionärerna anser att konferensen borde vara kostnadsfri för deltagarna, då vi inte vill att
det ekonomiska ska avskräcka från deltagande. Resan till och från konferensen står varje lärosäte för
själva och ytterligare utgifter kan bli för mycket för individen.
Bifogat till motionen ligger en budget som motionären anser är rimlig. Utgångspunkten har varit NKK,
en konferens för Kemitekniker i Norden som K-sektionen anordnande nyligen och som hade liknande
antal deltagare.

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
lyfta max 10000 kr ur Kårstyrelsens budget till Poly-Styren.

_____________________________

________________________________

Simon Lundegard, Øverphøs 2015

Marika Arvidsson, AktivitetsOrdförande 2015

Lund 2015-11-11

Deltagare Lund

Deltagare Icke-Lund
9

Totalt
16

Utgifter
Frukost x 1

625

Brunch x 1

1250

Middag - lördag
Boende
Pub Nation Fredag

750
2000
0

betala var för sig
F1-Röj Eftersläpp
Fika för möten
Lunch lördag (pizza)

1250
500
1500

Transport (buss, bil m.m.)

500

Övrigt (lekmaterial m.m.)

665

Gästleg Nation

960

SUMMA

10000

Antal nätter
25
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning
för nytt golv i Cornelis

Kårhuset Lund, 29 oktober 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Motion – Nytt golv i Cornelis
Bakgrund
TLTH förfogar över flera lokaler. Tre av dem används bland annat i fest- och
uthyrningssammanhang. Dessa lokaler är Gasquesalen, Lophtet och Cornelis. För att TLTH
skall kunna ha en uppskattad (och lukrativ) uthyrningsverksamhet måste vi se till att dessa
lokaler är attraktiva och hålla dem i gott skick. För ca 5 år sedan tillsattes en arbetsgrupp som
skulle utreda Cornelis med avseende på syfte och skick. Den arbetsgruppen har aldrig fått ett
tydligt avslut, men har arbetat till och från i olika konstellationer. I våras drogs det i detta i
form av en VP-punkt med pedell 21.0 i spetsen. Under sommaren åtgärdades några av de
brister som diskuterades i våras. Väggarna målades om, nya köksmaskiner installerades och
pelaren med centralkyla i baren har plockats bort. Men det som har diskuterats mest när
Cornelis syfte och skick har utretts är golvet och den dåliga akustik som kaklat golv medför.
Därför anser vi att det är dags för åtgärd. Det vi vill uppnå med att lägga nytt golv i Cornelis
är att förbättra akustiken i lokalen samt skapa en gemytligare pubkänsla i lokalen. Enligt de
som har varit inblandade i utredningen skapar klinkergolvet en något avskalad och steril
känsla i en lokal som vi vill skall kännas varm och mysig i och med att det primära
användningsområdet idag är pubverksamhet. Vi ser inte heller att det PVC-golv som vi
föreslår skulle försämra förutsättningarna för något annat av de flera potentiella
användningsområden som har diskuterats (till exempel restaurang, studieplatser, mötesrum,
klubblokal, näringslivsevent och paneldiskussioner).

Förslag
Se alternativ 1 i bifogad offert från Lunds Golvmontage.
För att lägga om golvet i Cornelis föreslås följande åtgärder:
-

Avjämningsspackling av befintlig klinker
Läggning av golvbeläggning
Montering av anslutningslister till anslutande golv

Golvbeläggningen föreslås av skäl kopplade till skötsel, estetik och akustik vara ”Tarkett
Akustik Excellense 65 pvc-golv”.
Än så länge har bara en offert begärts ut. För att uppnå det vi önskar med ny golvläggning
beräknas kostnaderna enligt den bli 105400 kr inklusive moms. Om fullmäktige beviljar att
lyfta medel ur lämplig fond kan fler offerter begäras ut från andra aktörer för att eventuellt
kunna pressa priset. Det äskas med en marginal på ca 10% för oförutsedda kostnader.
Vi föreslår att pengarna lyfts ur Kårhusets investeringsfond, men uppmuntrar självklart
fullmäktige att diskutera vilken fond ni anser är lämpligast för detta ändamål.
Motion – Nytt golv i Cornelis
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning
för nytt golv i Cornelis

Kårhuset Lund, 29 oktober 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Vi yrkar därför på
att

fullmäktige godkänner att det kan lyftas upp till 115000 kronor ur Kårhusets
investeringsfond för att lägga nytt golv i Cornelis.

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
Aktivitetssamordnare 2015

MARCUS PETERSON
Pedell 22.0

ERIK MOLIN
Engagerad och intresserad

Motion – Nytt golv i Cornelis
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Lund 2015-10-26
Teknologkåren Lund
att: Pedellen
Sölvegatan 22
223 62 Lund

Anbud nummer: 2015-355

Objekt: Ny golvbeläggning på bef klinker i café/pub ca: 112 m2.

Härmed erbjuder vi oss att utföra Golvarbete i ovan rubricerad fastighet.
Arbetet utföres i enlighet med bifogad specifikation, alt. Föreskriven handling.
Kronor:
Alt.1
Alt.2
Alt.3

105.000:- inkl moms
81.000:- inkl moms
135.500:- inkl moms

Kostnader utöver offert
Servicebil 1x300:- inkl moms
Miljöavg. 1x100:- inkl moms

Med vänlig hälsning

Sten Helm

Bilaga nummer: 2015-355

Omfattning:
# Avjämningsspackling av bef.klinker
# Läggning av golvbeläggning
# Montering av anslutningslister till anslutande golv

Materiel:
# Ardex A-45 Golvspackel / Bostik fiber Quick
# Alt.1 Tarkett Akustik Excellense 65 pvc-golv
# Alt.2 Forbo Tessera Apex textilplattor
# Alt.3 Fakck design BS Classic gummilgolv
# Casco golvlim

Förutsättningar:

Ort, Datum

# Utrymmet ska vara uppvärmt till minst + 18 C
# Beställaren tillhandahåller vatten och el.
# Offerten giltig 3 månader från utskriftsdatum.
# Undertecknad beställningsbekräftelse ska vara oss tillhanda
innan arbetet påbörjas.
# Betalningsvillkor: 30 dagar.

Godkänd av

……………........……………………………………………………………………………………………………..

Kårhuset Lund, 11 november 2015
Erik Molin, Vice HUT-Ordförande

Motion angående riktlinje för arvodering

Motion rörande riktlinje för arvodering

I en undersökning av den historiska löneutvecklingen för kårhusservice har uppdagats att
reallöneutvecklingen sedan år 2000 halkat efter samhället i stort med ca 15% (Se appendix för mer
information) Detta stämmer väl överens med såväl de lönesiffror för AF service som framkommit i
frågan om kårhusservice arvodering, praxis i eventbranschen (källa: Kedge), och den populära
uppfattningen i KHS om att lönerna inte är särskilt konkurrenskraftiga.
Följderna av att kårhusservice är relativt dåligt avlönat, blir att det blir svårare att rekrytera och behålla
personal. Redan idag har vi problem med hög personalomsättning, och under nollningen var vi flera
gånger tvungna att panikrekrytera bara några timmar innan evenemang skulle börja. Utöver det akuta
underbemanningsproblemet, finns också ett större problem. Kärnan i kårhusservices erbjudande är
kännedom om kårhuset, och att göra evenemang i det - alltså vår samlade erfarenhet. Denna är
omöjlig att upprätthålla om vi inte är en attraktiv arbetsgivare.
För att omedelbart lösa detta föreslår vi en rak uppräkning med 15% av hela lönetabellen för
kårhusservice & superintendenter i riktlinjen för arvodering. Detta resulterar i värden enligt följande
tabell, samt bifogad ny policy.

Tjänst

Nu:

andel av PBB Enligt förslag: andel av PBB

PPA

115,26 0,259

132,6

0,298

PPA efter midnatt

157,53 0,354

181,2

0,407

PP

105,02 0,236

120,6

0,271

PP efter midnatt

136,62 0,307

157,1

0,353

Städ

185,57 0,417

213,6

0,480

Straffstäd

278,13 0,625

320,0

0,719

Tekniker

115,26 0,259

132,6

0,298

Tekniker efter midnatt 157,53 0,354

181,2

0,407

Tabell 1: Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

uppdatera riktlinje för arvodering enligt nedan.

Motion angående riktlinje för arvodering
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Kårhuset Lund, 11 november 2015
Erik Molin, Vice HUT-Ordförande

Motion angående riktlinje för arvodering

I tjänsten,

ERIK MOLIN,
Vice HUT-Ordförande

MARCUS PETERSON
Pedell 22.0

CHRISTER ANDERSSON,
Kårhusservice Ansvarig

RASMUS KJELLÉN
Kårhusservice Förvaltare

YLVA TELEMAN,
Pedell 19.0

CHRISTIAN HERNVALL
Pedell 21.0

JOHAN FÖRBERG,
Kårhusservice Ansvarig

PER AHLBOM
Kårhusservice

Motion angående riktlinje för arvodering
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Motion angående riktlinje för arvodering

Kårhuset Lund, 11 november 2015
Erik Molin, Vice HUT-Ordförande

Appendix: Beräkningsunderlag
Timlönen för PP var år 2000 75kr/h (källa: GS). Den är idag 105,02 kr, en ökning med 40%
nominellt, alltså ej justerat för inflation. Med hjälp av data från SCB (http://www.scb.se/sv_/Hittastatistik/Statistik-efter-amne/22678/Allmant/Sveriges-ekonomi/AktuellPong/31243/EK0203/70534/ - se excelfil) kan man beräkna att den genomsnittliga reallöneökningen
inom industrin över motsvarande tid varit 2,2% per år för tjänstemän, och för arbetare 1,8%.
Beräkning med faktiska årliga data resulterar i kumulativa nominella ökningar på 58% respektive 68%.
Detta motsvarar en grundlön för PP på 119 respektive 127 kronor/h. Detta motsvarar i sin tur en
ökning på 13% respektive 20% gentemot dagens nominella lön.

Motion angående riktlinje för arvodering
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RIKTLINJER

Antagen:
Kårstyrelsen 2013-04-11
Senast reviderad:
SX/2015

Arvodering

Riktlinjer för arvodering
Detta dokument beskriver de riktlinjer som Teknologkåren vid Lund Tekniska Högskola skall tillämpa vid
arvodering av Kårhusservice och Superintendenter.
Heltidsarvoderade

Heltidsarvodet motsvarar 0,31 basbelopp, multiplicerat med antalet månader som arvodering utgår. Om den
valda personen vid tidpunkten för valet är doktorand skall arvodet motsvara doktorandlönen för
doktoranden i fråga.
Kårhusservice och Superintendenter

Timarvodering för Kårhusservice och Superintendenter kan utbetalas för:
l

Alla tjänster TLTH tar betalt för av utomstående organisationer och företag i samband med uthyrning
av lokaler i Kårhuset.

l

Husvakter vid arrangemang i Kårhuset som kräver sådana.

l

Ljudtekniker, porslinsräkning och diskning.

l

Beställd städning av uthyrda lokaler.

l

Städning efter hyresgäster som inte skött sig.

Mängden kårhusservice som behövs avgörs av pedellen.
Om så är motiverat kan Pedellen, efter samråd med kårordförande, betala ut timarvodering för andra
uppgifter än ovan uppräknade.
Timarvodering för Superintendent är samma som Kårhusservice.
Timarvodering
Arvodesnivå

% av prisbasbelopp

Serviceansvarig före kl. 24.00

0,298

Serviceansvarig efter kl. 24.00

0,407

Kårhusservice före kl. 24.00

0,271

Kårhusservice efter kl. 24.00

0,353

Beställd städning

0,480

Ej beställd städning

0,719

Teknisk support före kl. 24.00

0,298

Teknisk support efter kl. 24.00

0,407

DJ

Arvodering av DJ sker efter hur pass erfaren den är och arvoderingen utgår som ett fast pris. Tolkning av
erfarenhet görs av Pedellen i samråd med Kårordföranden.
Erfaren 1729 kr
Novis 665 kr
Om DJ-tjänsten delas mellan en erfaren och en novis så är arvoderingen för den erfarna lägre, 1064 kr.

Riktlinjer: Arvodering
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 12 november 2015
Marcus Peterson, Pedell 22.0.t

Motion angående Hyresvillkor

Motion angående Hyresvillkor
Bakgrund
Under lång tid (typ innan Kårhuset, alltså för evigt) har vi hyrt ut teknik till gemene man för
att de ska kunna skapa glädje varhelst de önskar. Ehuru detta ändamål är nobelt, krävs viss
överrenskommelse om vad det är vi har hyrt ut och liknande. Därför skrives i dagsläget
kontrakt med de kära kunderna. I detta kontrakt hänvisas det till att reglerna för uthyrningen
är de som är bestämda av Teknologkåren vid LTH. Vi hittar inga sådana regler.

Förslag
Den ärade TUT-chefen skrev ihop ett dokument om Hyresvillkor.
Vi yrkar därför på
att

Vi klubbar detta styrdokument som något.

I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
HUT förkroppsligat

Motion angående Hyresvillkor

DAVID UHLER BRAND,
TUT-Chef
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Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola - hyresvillkor
Gällande från 2016-01-01 tills vidare
1 Avtalet tecknas mellan Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH),
John Ericssons väg 3, 223 62 Lund och
hyrestagaren.

8 TLTH ansvarar för att utrustningen är
felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället. Det åligger dock hyrestagaren
att vid hyresperiodens början kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick. Skulle något vara felaktigt eller fel uppstå under hyresperioden ska
TLTH meddelas snarast. Reparation får
endast ske av TLTH eller av TLTH utsedd person. Endast lampbyte eller liknande får utföras av hyrestagaren. Hyrestagaren är ansvarig för att defekt utrustning kommer TLTH tillhanda för reparation. TLTH har rätt att ersätta utrustningen med likvärdig utrustning om
ersättningsutrustning av samma typ ej
nns tillgänglig.

2 Hyrestagaren hämtar och lämnar själv
utrustningen i våra lokaler i Kårhuset om
inget annat överenskommits. Eventuella
transportkostnader debiteras hyrestagaren.
3 Hyresperioden avser perioden mellan
överenskommen hyresdag och återlämningsdag. Dessa avser tidigare skriftligt
överenskomna kalenderdagar.
4 Utrustning hämtas och lämnas mellan
10.00 och 16.00 vardagar. Vid hämtning
eller återlämning utanför dessa tider kan
personalkostnader tillkomma.

9 Hyrestagaren är skyldig att äga nödvändiga kunskaper för att använda utrustningen. Det åligger t.ex. hyrestagaren att
tillse att fullgott väderskydd nns då utrustningen används utomhus. Rådfråga
gärna TLTH vid oklarheter. Har fel uppstått på utrustningen pga. åtgärd från
hyrestagaren är TLTH ej skyldiga att
ställa annan felfri utrustning till förfogande eller reparera utrustningen utan
att hyrestagaren erlägger ersättning härför.

5 Hyran faktureras hyrestagaren. Förutom
hyran ska en deposition på lika mycket
som hyresbeloppet erläggas.
6 Återlämnas utrustningen för sent debiteras 200kr för varje påbörjat dygn.
7 Hyrestagaren är ensam ansvarig, under
hela hyresperioden, för skada på, eller
förlust av hyrd utrustning oavsett om det
beror på vållande eller våda. Vid eventuell skada på eller förlust av hela eller
delar av utrustningen, är hyrestagaren
skyldig att utan dröjsmål ersätta TLTH
för den skadade/förlorade utrustningen
med kostnaderna för att återanskaa eller reparera den försvunna/skadade utrustningen. Hyrestagaren är skyldig att
meddela TLTH när skada/förlust har inträat. Med skada avses ej interna fel på
utrustningen orsakade av förslitning eller
fabrikationsfel, som hyrestagaren ej kan
göras ansvarig för.

10 TLTH skall ha möjlighet att när som
helst det anses nödvändigt få tillträde till
utrustningen för kontroll av funktion.
11 Utrustningen kvarstår i TLTH:s ägo under hela hyresperioden. Hyrestagaren får
därför ej låna ut, pantsätta, överlåta byta
ut eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands utan TLTH skriftliga
medgivande.
12 TLTH kan ej göras ekonomiskt ersättningsskyldiga för misslyckad eller inställd

1

föreställning, konsert, visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen, transportförseningar, force major eller andra omständigheter som TLTH ej
rår över. TLTH svarar ej för skada som
pga. hyresförhållandet kan komma att
drabba tredje man.

a) försatts i konkurs, hamnar på obestånd eller avlider
b) vanvårdar, utlånar, pantsätter eller
överlåter utrustningen
c) använder utrustningen under sådana förutsättningar som kan förorsaka skada
d) i övrigt åsidosätter vad i detta avtal
överenskommits

13 Utrustning och kablage ska vid återlämnandet vara packat och hoprullat som vid
utlämnandet. Smutsiga/kladdiga kablar
och övrig utrustning ska rengöras före återlämning. Om utrustning saknas
vid återlämnandet debiteras hyrestagaren dess fulla värde.

15 Vid hyrestagarens avtalsbrott äger
TLTH rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet samt återtaga utrustningen.
16 Om villkor i separat avtal eller tillägg avviker mot detta hyresavtal ska sådant avtal gälla framför dessa uthyrningsvillkor.
Tillägg eller ändringar ska vara skriftliga
för att gälla.

14 TLTH har rätt att med omedelbar verkan häva uthyrningsavtalet och återtaga
utrustningen då hyrestagaren:
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Rulle VI

Kårhuset Lund, 9 november 2015
Erik Alstersjö, Allmänt engagerad

Motion angående Rulle VI
Bakgrund
Rulle V har nu passerat 10 000 mil vilket gör att motorgarantier och liknande saker antingen
inte gäller längre eller snart slutar gälla. Rulle har dessutom efter flera års förtjänstfullt arbete
blivit ganska sliten och något trött. Utöver detta drar Rulle i dagsläget ca 1,1 liter bensin per
mil, detta beror på kombinationen av växellåda, motor och bilstorlek. I dagens miljötänkande
samhälle är detta oerhört mycket och dessutom kostsamt för Teknologkåren.

Förslag
För att förbättra kvaliteten för Teknologkårens utskott och sektioner samt minska
bränsleförbrukningen bör en ny Rulle införskaffas inom överskådligframtid. Vilken bil samt
kringutrustning som behövs behöver utredas.
Vi yrkar därför på
att

motionärerrna får mandat att ta in offerter och komma med ett utlåtande för en ny
Rulle

att

styrelsen godkänner att Rulle används för att besöka återförsäljare, förslagsvis läggs
kostnaden under HUT07 5613

I tjänsten,

ERIK ALSTERSJÖ,
Engagerad funktionär

Motion angående Rulle VI

RASMUS KJELLÉN,
Engagerad funktionär
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Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Karin Dammer

Redovisas
S8 15/16

S3 13/14

Funktionärsregister

Micaela Bortas

S6 15/16

S19 14/15

Alexander Pieta
Theofanous
Micaela Bortas

S6 15/16

Jacob Adamowicz

S6 15/16

Anders Lundqvist
Persson
Björn Sanders

S7 15/16

S19 14/15

Utvärdering av
utbildningsevent
Stadga- och
reglementesändringar till följd
av förslaget
Utbildningsutskottets
struktur
Hitta pengar till förslaget
Utbildningsutskottets
struktur
Utvärdering av
nollningsutskottet
Hemsidan

S2 15/16

Miljöpolicyn

Micaela Bortas

S9 15/16

S3 15/16

Humanitärhjälp

Björn Sanders

S8 15/16

S3 15/16

Politiska Ungdomsförbund

Oskar Hansson

S8 15/16

S4 15/16

Uppföljning av offentlig
visning
Kårhusservices arbetsform

Erik Alstersjö

Uppdatera Policyn för
funktionärsmedaljer
Revidera Riktlinjer för
lokalplan

Oskar Hansson

När magnolian
blommar
När magnolian
blommar
S8 15/16

Marcus Petersson

S8 15/16

S19 14/15

S19 14/15

S19 14/15

S5 15/16
S5 15/16
S5 15/16

Björn Sanders

S8 15/16

S6 15/16

