DAGORDNING
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 26 November 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S7 15/16

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Anders Persson till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Karin Dammer till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 7 december och justerat den 14
december.

§11

Känslig handling

§12

Tidigare beslutat till 14 december.

§14

Frågan bordlades föregående möte.

§15

Sen handling.

§17

En klassisk checkpoint.

§18

Frågan har diskuterats tidigare, nyvalda Ordföranden för Valberedningen vill fortsätta
arbetet.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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PROTOKOLL S5
Styrelsen för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Kårhuset Lund, 26 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Protokoll Styrelsemöte 5 15/16
Tid: Tisdag 3 november 2015 klockan 17.00
Plats: Perstorprummet, Kårhuset

Närvarande
Ledamöter

Vid klubban
Vid tangenterna
Ledamot

Oskar Hansson
Björn Sanders
Karin Dammer
Michaela Bortas
Daniel Damberg
Anders Persson

Adjungerade

VKOs
SO Emeritus
Info
Talman
VKOi
Redaktör Pålsjö Ängblad
GS Emeritus
UtbU Ordförande

Carolina Koronen
Jacob Adamowicz
David Gustafsson
Daniel Lundell (till och med §14)
Linnea Thörnqvist
Desirée Ohlsson
Elin Nordahl (under §15.1)
Alexander Pieta Theofanous (sporadiskt samt från och med §16)

§ 1 SOFMÖ

Oskar Hansson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Tid och sätt

Mötet beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade
att välja Björn Sanders till mötessekretare.

§4

Mötet beslutade
att välja Anders Persson till justeringsperson.

Val av justeringsperson

§ 5 Närvaro och adjungeringar

Mötet beslutade
att adjungera samtliga närvarande enligt lista ovan med närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt.

§ 6 Föredragningslistan

Oskar Hansson yrkade
att (OH6.1) lägga till punkt §20.1 Fullmäktigemotion angående nytt
golv i Cornelius.
att (OH6.2) lägga till punkt §15.1 Bokslut.
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Mötet beslutade
att avslå OH6.1.
att bifalla OH6.2.
att fastställa det framvaskade förslaget till föredragningslista.
§ 7 Datum för justering av
protokoll

Mötet beslutade
att protokollet ska vara färdigskrivet den 10/11 och justerat den
17/11.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade
att lägga S3-protokollet till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 10 Beslut

a)
b)

§ 11 Rapporter

a)
b)
c)

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöte

Oskar Hansson meddelar att I-sektionen redan har nått
10 000kr i insamlingen vilket var vårt tak.
Oskar Hansson meddelar att LUS fyller 20 år, sista anmälan är
imorgon.
Anders Persson meddelar att man ska gå på F1-röj.
Daniel Lundell meddelar att Pålsjö har tidningssläpp imorgon kl
12:00.
David Gustafsson meddelar att ARKAD har släpp av katalogen
vid samma tid.
Anders Persson meddelar att F1-röj har temapub imorgon.
Daniel Lundell meddelar att vi har ett valdeltagande till
Fullmäktigevalet på 0.6% efter första dagen.

Per capsulam-beslut
Inga per capsulam-beslut föreligger.
Presidiebeslut
Inga presidiebeslut föreligger.
Rapport från heltidare och utskott
Mötet beslutade
att lägga Presidierapport - oktober till handlingarna.
Rapport från arbetsgrupperna
Inga rapporter föreligger
Rapport om ekonomin
Mötet beslutade
att lägga Kvartalsrapporten för Q1 till handlingarna.

Nästa styrelsemöte är den 18 november 2015.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Inga valärenden, entlediganden eller stadfästande av val föreligger.
stadfästande av val
§ 14 FM-Motion angående
Kårhusmedalj

Björn Sanders yrkade
att (BS14.1) yrka avslag på motionen.
att (BS14.2) uppdraga åt medaljkommittén att göra en översyn av de
medaljer vi delar ut och föreslå förändringar i Policyn för
Funktionärsmedaljer.
Mötet beslutade
att bifalla BS14.1 och BS14.2
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Protokollsanteckning:

Alexander Piete Theofanous stormar in i rummet, skriker ”woopsie!”
och stormar ut igen.

§ 15 Motion angående Riktlinjer för Marcus Peterson föredrog för punkten.
mötesrummen
Mötet beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
§ 15.1 Bokslut

Elin Nordahl föredrog för punkten. Styrelsen diskuterade hur 14/15-års
resultat ska disponeras samt huruvida en andel av balanserat resultat ska
disponeras. Styrelsen visar vilja att disponera 14/15-års resultat samt en
del av balanserat resultat jämt mellan Kårhusets underhållsfond,
Kårhusets investeringsfond, Lophtets underhållsfond och Lophtets
investeringsfond.

§ 16 Motion angående Riktlinjer för Linnea Thörnqvist föredrog för punkten.
svensk-engelsk ordlista
Björn Sanders yrkade
att (BS16.1) ändra “the Three Foundations…” till “the Three
Pillars”.
att (BS16.2) samtliga *“phös”*-ord översätts med *“phös”*.
att (BS16.3) från “introduction/the Nollning” stryka “introduction”
med nödvändiga koncekvensändringar.
Anders Persson yrkade
att (AP16.1) ändra ”Here and There” till ”Här och Där”.
att (AP16.2) ändra “TLTH Mine Sweeper” till “F1 Röj” med
nödvändiga koncekvensändringar.
Daniel Damberg yrkade
att (DD16.1) ändra “Nomination Board” till “Nomination
Committée”.
att (DD16.2) ändra “proposition” till “motion from the board”.
Mötet beslutade
att avslå AP16.1.
att bifalla BS16.1; BS16.2; BS16.3; AP16.2; DD16.1; och DD16.2.
att bifalla den framvasade motionen.
§ 17 Motion angående ekonomisk
hantering av DSG-inköp

Oskar Hansson yrkade
att (OH17.1) ändra motionens andra att-sats till: “Styrelsen
godkänner ett budgetavsteg på 5 717 kronor på HUT04 - 5420
för inköp av antiviruslicenser.“.
Mötet beslutade
att bifalla OH17.1.
att bifalla den framvaskade motionen.

Protokollsanteckning:
§ 18 Motion angående Nobelfesten

Detta medför ett budgetavsteg på 50.149% vilket måste anmälas till
Fullmäktige då det överstiger 50%.
Björn Sanders föredrog punkten

Ander Persson yrkade
att (AP18.1) lägga 4500kr av Styrelsen disponibla till resor och
Nobelmiddag, med förbehållningen att styrelsen får en selfie med
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kungen eller liknande ärefull person. Linnea Thörnqvist ges
tolkningföreträde av liknande ärefull person..
Oskar Hansson stod utanför beslutet.
Mötet beslutade
att bifalla AP18.1.
§ 19 Utlysning av Pigges Premium

Mötet lämnade punkten utan åtgärd.

§ 20 Diskussion om Lundagård
Ordningsfråga:

Björn Sanders yrkande
att bordlägga § 20 Diskussion om Lundagård.
Mötet beslutade
att bifalla ordningsfrågan.

§ 21 Beslutsuppföljning

Björn Sanders yrkade
att “Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur” får nytt
redovisningsdatum till S6.
att “Humanitärhjälp” får nytt redovisningsdatum till S8.
att “Uppföljning av offentlig visning” får nytt redovisningsdatum till
“strax innan magnolian blommar”.
att lägga till uppföljningspunkten “KHS-utredning” med “Björn
Sanders” som ansvarig med redovisningsdatum “strax innan
magnolian blommar”.
att lägga till uppföljningspunkten “Medaljutredning” med “Oskar
Hansson” som ansvarig med redovisningsdatum “S8”.
att lägga till uppföljningspunkten “Riktlinjer för Lokalplanen” med
“Marcus Peterson” som ansvarig med redovisningsdatum “S8”.
Mötet beslutade
att bifalla samtliga yrkanden.
att fastställa den framvaskade beslutsuppföljningen.

§ 22 Övrigt

a)

Val av CEE-styrelse
Frågan diskuterades.
b) Karin metapunkt
Karin Dammer meddelar att hon gärna hade velat veta i början
av mötet vad som tas upp på övrigt.
c) Doodle
Oskar Hansson ska styra tre doodle:ar, om principdiskussion
angående val-FM, informell träff inom Styrelsen samt samkväm
tillsammans med heltidarna.
Oskar Hansson förklarade mötet avslutat.

§ 23 SOFMA
Vid tangenterna

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Anders Persson
Justeringsperson
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Från:

oskar.fritjof@hotmail.com för Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se) Du flyttade
meddelandet till den aktuella platsen.
Skickat: den 13 november 2015 18:04:12
Till:
Styrelsen TLTH (styrelsen@tlth.se)
Kopia: vkou@tlth.se (vkou@tlth.se)
Outlook.com Aktiv visning

1 bifogad fil (100,8 kB)

Vi kommer att beslutet per capsulam, vilket innebär att man kan svara "ja" eller "nej" på frågan
"Ska TLTH nominera Lars-Anders Hansson till LUS pedagogiska pris med motivering enligt bilaga".
Man skickar sitt svar till mig (inte "svara alla") för att undvika att man påverkas av andras röster.
Sedan kommer vi stadfästa vårt beslut på ett Styrelsemöte.
Svara senast söndag kl. 17.00. Om man inte förstår eller har funderingar kan man fråga mig.

Ska TLTH nominera Lars-Anders Hansson till LUS pedagogiska pris med motivering enligt bilaga?
-Vänliga hälsningar
Kind regards

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16
Chair of the Board 15/16
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Tel: +46 (0)734 01 10 31
E-mail: so@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Från:

oskar.fritjof@hotmail.com för Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se) Du flyttade
meddelandet till den aktuella platsen.
Skickat: den 13 november 2015 18:05:44
Till:
so@tlth.se (so@tlth.se)
Ja
-Vänliga hälsningar
Kind regards

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16
Chair of the Board 15/16
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering
Utbildning - Näringsliv - Fritid
Tel: +46 (0)734 01 10 31
E-mail: so@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från:

Björn Sanders - Kårordförande Teknologkåren vid LTH (ko@tlth.se) Du
flyttade meddelandet till den aktuella platsen.
Skickat: den 13 november 2015 18:39:34
Till:
Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se)
Kopia: Styrelsen TLTH (styrelsen@tlth.se); vkou@tlth.se (vkou@tlth.se)
JA!

Vänliga hälsningar
Kind regards
Björn Sanders
Kårordförande 2015/2016
President 2015/2016
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering

Utbildning - Näringsliv - Fritid
Telefon: 046 - 540 89 21
E-mail: ko@tlth.se
Adress: Sölvegatan 22A, 223 62 Lund
www.tlth.se

Från:

Daniel Damberg (daniel.damberg@gmail.com) Du flyttade meddelandet till den
aktuella platsen.
Skickat: den 13 november 2015 18:48:45
Till:
Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se)
Ja

Från:

Dante Zia (fek13dzi@student.lu.se) Du flyttade meddelandet till den aktuella
platsen.
Skickat: den 13 november 2015 18:50:41
Till:
Björn Sanders - Kårordförande Teknologkåren vid LTH (ko@tlth.se)
Kopia: Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se); Styrelsen TLTH (styrelsen@tlth.se);
vkou@tlth.se (vkou@tlth.se)
JA!

Från:

Peter Dahl (peterdahl_@hotmail.com) Du flyttade meddelandet till den aktuella
platsen.
Skickat: den 14 november 2015 09:11:00
Till:
Kopia: 'Styrelsen TLTH' (styrelsen@tlth.se); vkou@tlth.se
Ja!

Vänligen,
Peter

Från:

Karin Dammer (karin.dammer@users.tlth.se) Du flyttade meddelandet till den
aktuella platsen.
Skickat: den 14 november 2015 13:16:06
Till:
Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se)
Ja!
Alltså, hur svårt kan det vara med det här med att inte svara alla...

Från:

ANDERS LUNDQVIST PERSSON (mte11ape@student.lu.se) Du flyttade
meddelandet till den aktuella platsen.
Skickat: den 15 november 2015 16:17:20
Till:
Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se)
Ja
Regards
Anders Persson BME5
0730351608

Från:

Micaela (micaela.bortas@gmail.com) Du flyttade meddelandet till den aktuella
platsen.
Skickat: den 17 november 2015 16:55:31
Till:
Oskar Hansson (styrelse-ordf@tlth.se)
Ja! Det ska vi.
Mvh Micaela Bortas

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.
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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

2 ( 3)

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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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående viljeyttring inför budgetarbetet

Kårhuset Lund, 26 november 2015
Jacob Adamowicz

Motion angående viljeyttringar inför
budgetarbetet
Budgetarbetet är en stor process som kräver mycket tid och förankring med alla delar av
verksamheten. För att kunna göra större förändringar på ett ansvarsfullt sätt måste man
redan innan budgetarbetet startar veta vad organisation vill satsa på. Detta underlättar
prioriteringarna inom budgeten och innebär att stora förändringar inte dyker upp först på
vår-FM. Föregående verksamhetsår tog Fullmäktige inriktningsbeslut vad man skulle
prioritera och detta underlag utgår från det dokumentet. Prioriteringarna gäller både i tid och
kraft för själva arbetet med budgeten samt vilka budgetposter som är viktigare.
Här under följer ett antal prioriteringar som Styrelsen och Fullmäktige bör diskutera och ta
ställning till inför budgetarbetet:






Kåren står inför en rad större potentiella investeringar, bland annat i våra hus, vilket
kommer kräva sparat kapital. Dessa investeringar kommer kräva att vi först sparar
pengar, vilket innebär att vi måste gå med vinst under verksamhetsåret. I
ekonomiska termer: vi behöver ha ett positivt kassaflöde under året, inte bara
positivt resultat efter bokslutsdispositionen. Utöver detta kommer det förmodligen
även tillkomma kostnader i den löpande verksamheten, vilket måste finansieras på
något sätt.
Ersätta ARKAD-katalogen med annat tryckt material som är billigare. ARKAD har
de senaste åren utvecklat en väl fungerade hemsida och mobilapplikation, samtidigt
som antalet kataloger har minskat. Att trycka katalogerna innebär en kostnad som
kunde användas på andra plaster i organisationen. Nu bör man ta ställning till om
man vill ha kvar katalogen eller i framtiden ge informationen om mässan helt
digitalt. En enkät om ARKAD är för tillfället utskickad där studenternas syn på
katalogen eventuellt kan tas i beaktning till FM11.
Sångarstriden har i år för första året på en längre tid varit i Gasquesalen (källa:
David, Sångarstridsgeneral Emeritus). Det bör därför tas ställning till huruvida det är
så Sångarstriden bör genomföras i framtiden, eller om det är bättre att som tidigare
ha den i AF-borgen. Beslutet påverkar budgeten eftersom det är en relativt stor
skillnad i kostnader mellan lokalerna.

Utöver detta bör man även se över kårens kostnader:


Se över kårens kostnader och dra ner på onödiga utgifter. Under senaste
budgetarbetet gjordes en stor genomgång av den konkretiserade budgeten för att
hitta budgetposter som inte längre behövs eller som kan förändras. Syftet med detta
är inte bara ge möjlighet till andra investeringar utan även att vår organisation ska ha
ansvarsfull ekonomihantering. Eftersom budgeten består av så många poster på den
konkretiserade nivån borde ännu en genomgång genomföras.

Motion angående viljeyttring inför budgetarbetet
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående viljeyttring inför budgetarbetet

Kårhuset Lund, 26 november 2015
Jacob Adamowicz

I arbetet med verksamhetsplanen ses sektionsbidraget och medlemsavgiften över, vilket
också kommer påverka budgetarbetet.
Vi vill att Fullmäktige och Styrelsen tar ställning i de fyra punkterna så att budgetgruppen
kan använda detta i sitt arbete i vår. Notera att beslutet på mötet inte kommer innebära att
detta kommer vara med i den slutgiltiga budgeten. Vi vill att Fullmäktige och Styrelsen ska
göra viljeyttringar så att budgetgruppen kan veta hur de ska prioritera inom budgeten och
vad de lägger tid på. Dessutom uppmuntras Styrelsen och Fullmäktige att ta fram och lyfta
övriga, i motionen inte nämnda, budgetfrågor som bör tas hänsyn till vid budgetarbetet.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

en budget med positivt resultat prioriteras i budgetarbetet.

att

kårens kostnader ses över.

att

FM tar ställning i frågan om katalogen

att

FM tar ställning i frågan om lokal för SåS

I tjänsten,

JACOB
den onde

Motion angående viljeyttring inför budgetarbetet

JACOB
den gode
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Verksamhetsplan 2015/2016
Teknologkåren vid LTH
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Innehållsförteckning
●
●
●
●
●
●
●
●

Inledning
Pedagogik, utlärning och examination
Miljö och hållbarhet i utbildningen
Internationalisering
Transparens och kommunikation
Utveckling av kårens påverkansarbete
Kåren och sektionerna
Teknologkåren internt
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Inledning
Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att påverka de fokusområden som
Teknologkåren vid LTH (TLTH) ska arbeta med under verksamhetsåret. Grundtanken med
verksamhetsplanen är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan att detaljstyra
verksamheten. Målen har tagits fram som strategiska satsningar för verksamheten där vi idag
har problem, har stora vinningar att göra eller förväntas få problem.
Verksamhetsplanen har sin grund i TLTHs Mål och visionsdokument och samtliga områden i
verksamhetsplanen motiveras därför med mål och/ eller organisationsmål från Mål och
visionsdokumentet. Det här för att säkerställa att TLTH går i rätt riktning och hela tiden strävar
efter att uppnå visionen.
Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp och stäms av. Delrapporter av
verksamhetsplanen kan ges till fullmäktige under årets gång och redovisning ska ske senast
vid verksamhetsårets slut.
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Pedagogik, utlärning och examination
Mål
● Alla studenter ska ha möjlighet att kunna utvecklas under hela sin studietid
● Alla studenter ska uppleva att alla aspekter av deras studietid håller en hög kvalité

Bakgrund
Ett av de viktigaste momenten under ens studietid är lärandet. Det är viktigt att varje student
får en så bra utbildning som möjligt. En vital del av det lärandet är lärarnas pedogik, deras
utlärningsmetoder och hur studenterna examineras.
I alla kurser är undervisningsmomenten till större del styrda av undervisande personal. Dessa
är professorer, lektorer, doktorander, adjunkter och äldre studenter. Det är av yttersta vikt att
dessa personer besitter en stor kunskap inom pedagogik och studenters sätt att lära. Idag
uppnår inte alla lärare det krav som ställs på pedagogik, det är inte heller alla lärare som
aktivt jobbar med att utveckla sin kompetens inom området.
Pedagogik är ett brett begrepp men en av de viktigaste delarna är utlärningsmetoder. Idag
finns möjligheten att i större utsträckning använda sig av digitala hjälpmedel. Lärare borde
mer aktivt se över möjligheten av alternativa utlärningsmetoder genom till exempel digitala
hjälpmedel.
När en student sedan ska uppvisa sina kunskaper sker det oftast genom en salstenta. Det må
vara det mest effektiva sättet att examinera många studenter men inte det som visar vad en
student egentligen har lärt sig. Det finns andra och mer kreativa sätt att testa studenters
kunskap löpande under kurser.

Delmål
● Påverka LTH för att pedagogiken och utlärningsmetoderna bättre ska anpassas efter
studenterna
● Påverka LTH för att examinationer ska föbättras och utvecklas genom att titta på olika
examinationsformer
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Miljö och hållbarhet i utbildningen
Mål
● Alla studenter ska uppleva att alla aspekter av deras studietid håller en hög kvalité.

Bakgrund
Teknik är ett kraftfullt verktyg som kan bygga samhällen, bota sjukdomar eller möjliggöra
snabb kommunikation över stora avstånd, men teknik kan också skada, förstöra och förorena.
En teknolog behöver därför förstå och reflektera över vilka konsekvenser tillämpningen och
utvecklingen inom hens teknikämnen har haft och kan komma att få för människor, klimat och
miljö. Detta inte bara ur en teknisk och samhällsekonomisk synvinkel utan även ur en etisk.
Det finns idag krav på att de tekniska utbildningarna ska innehålla undervisning om hållbarhet
och miljöfrågor. Det här har på många av LTHs utbildningar lösts genom att helt enkelt lägga
in en enskild miljö och hållbarhetskurs på det antal poäng som krävs, någonstans i
grundblocket.
Detta gör dock att studenter på många av programmen på LTH i dagsläget upplever att
undervisningen om miljö och hållbarhetsaspekter av teknikämnena är dålig. Man upplever att
frågorna tas upp på ett oinspirerande sätt eftersom de behandlas som ett separat ämne och
känner inte att de är relevanta för ens utbildning.
TLTH vill hellre se att dessa frågor genomsyrar hela utbildningen  från början och på ett
integrerat vis. Det ska vara uppenbart för teknologen vilka miljö och hållbarhetsaspekter som
är relevanta för hens inriktning och möjligheten att börja värdera och reflektera över dessa
ska ges tidigt. Den mogna teknologen ska sedan ha en sådan kunskap och insikt att
miljöpåverkan och hållbarhet blir självklara faktorer att ta hänsyn till då hen mot slutet av sin
utbildning och i arbetslivet ska föreslå lösningar på komplexa problem.

Delmål
● Påverka LTH att förbättra integreringen av miljö och hållbarhetsfrågor och i
utbildningen

5

Internationalisering
Mål
● Alla studenter ska uppleva att alla aspekter av deras studietid hållen hög kvalité
● Alla studenter ska känna gemenskap och samhörighet

Bakgrund
Integrering av inresande studenter, både lokalt på campus och i samhället i stort, är en viktig
fråga. De inresande studenterna utgör en stor del av TLTHs medlemmar och ska ha samma
rättigheter och möjligheter som andra grupper av studenter, men vissa hinder för att uppnå
detta har identifierats. De företag och potentiella arbetsgivare som intresserar TLTHs
medlemmar riktar sig ofta endast mot svensktalande studenter, vilket innebär att de inresande
studenterna inte är lika anställningsbara och därmed får svårare att integreras i samhället.
Språkliga barriärer och formella hinder finns även i andra sammanhang, till exempel vid
vidare studier, och att verka för att minimera dessa är en central fråga för TLTH.
LTH erbjuder ett tiotal olika mastersprogram. Dessa utbildningar är tvååriga och riktar sig
främst till internationella studenter. Studiebevakningen av mastersprogrammen är uppdelad
på sektionerna men är väldigt eftersatt. Anledningarna till det är många, bland annat
okunskap om programmen och att mastersstudenterna på många sätt befinner sig långt ifrån
TLTHs och sektionernas dagliga verksamhet. Mastersprogrammen ska studiebevakas med
samma kvalitet som andra program och för det krävs att TLTH centralt ger sektionerna stöd i
detta arbete.
Hur TLTH arbetar med internationaliseringsfrågor kommer att förändras inom en snar framtid.
Posten som Vice Kårordförande med internationellt ansvar kommer att avvecklas och en
handlingsplan för detta arbetas fram. Internationaliseringsarbetet har utvecklas och det är
viktigt att denna utveckling fortsätter, och inte stannar av när posten avvecklas. Ett helt nytt
tänk kring internationalisering behöver genomsyra verksamheten, både på TLTH centralt och
på de organisationer, föreningar och sektioner som ligger under TLTH. För att uppnå det
behöver internationaliseringsplanen implementeras i verksamheten.

Delmål
● Öka möjligheterna till framtida studier och arbete i Sverige efter examen för inresande
internationella studenter
● Samtliga mastersprogram ska få en värdig studiebevakning
● Implementera handlingsplanen för internationalisering
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Transparens och kommunikation
Organisationsmål
● Teknologkåren ska ha en tydlig, effektiv och transparent organisation
● Teknologkåren ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i

Bakgrund
Med målet att bli en mer transparent och öppnare organisation med mer engagerade
medlemmar så är förbättrad kommunikation ett viktigt första steg. Det är i dagsläget tydligt att
kårens kommunikation ut till medlemmarna är undermålig. TLTH måste se över hur den
använder sig av sina kommunikationskanaler.. Att inte nå ut med tillräcklig information till
medlemmarna har lett till en bristfällig
förståelse för TLTHs verksamhet, vilket inte minst

avspeglar sig i tillsättning av poster på kåren. Problematiken med kårens kommunikation kan
delas upp i två delar. Den första delen gäller medlemmarnas förståelse för kårens struktur och
hur den bedriver sin verksamhet. Det vill säga vilka poster som finns, och vad dessa faktiskt
innebär. Den andra delen är den mer regelbundna kommunikationen om vad kåren gör i sitt
dagliga arbete, gällande till exempel kommande evenemang och dylikt.
TLTH bör vidareutveckla sina kommunikationskanaler och undersöka var i dessa det är som
kommunikationen fallerar. Är det så att TLTH använder sig av fel kanaler eller använder
kanalerna på fel sätt? Ett möjligt problem som identifierats är att budskapen fastnar i det
informationsbrus som finns, och det bör även utredas hur man ska göra för att tränga igenom
detta. Målet ska vara att all önskad information når ut till medlemmarna på rätt sätt. Vidare bör
den förhoppningsvis effektivare kommunikationen användas för att råda bot på de problem
som idag uppstått till följd av bristande kommunikation.
Fokusområden för den förbättrade kommunikationen bör vara att alla medlemmar ska få en
ökad förståelse för hur TLTHs verksamhet är uppbyggd, och hur man kan vara med och
engagera sig på olika sätt. Ett bra sätt att göra detta överskådligt kan vara en lättförstådd och
väl uppdaterad hemsida. Även att medlemmarna vet vad som händer i det dagliga arbetet på
kåren är viktigt, inte minst för att visa att det faktiskt händer saker och att väcka intresse för att
vara en del av det.
Kommunikationen bör även användas för att öka förankringen hos medlemmarna, inte minst
genom ökat medlemsdeltagande i verksamheten, men även genom att i stora frågor försöka
fånga upp även ickeaktivas åsikter. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att
regelbundet undersöka medlemmarnas opinion i omfattande och strategiskt viktiga frågor.

Delmål
● Vidareutveckla kårens kommunikationskanaler med syfte att nå fler medlemmar
● Öka medlemmarnas förståelse för kårens struktur och verksamhet.
● Öka medlemmarnas insikt i kårens dagliga verksamhet.
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Utveckling av kårens påverkansarbete
Mål
● Alla studenter ska känna att de har inflytande och kan påverka sin studiesituation

Organisationsmål
● Teknologkåren ska vara en slagkraftig organisation med stark integritet

Bakgrund
För att TLTH ska kunna driva ett effektivt påverkansarbete, främst mot LTH, krävs att
studenternas röst är samlad samt att studeranderepresentanterna är väl insatta i sina
uppdrag. I och med att nomineringsrätter till utbildningsnämnder och institutionsstyrelser är
utdelegerade till sektionerna krävs det att representanterna ses i de olika
studentrepresentantskollegierna för att diskutera aktuella frågor. Det är ett arbete som har
arbetats väldigt mycket med i samband med verksamhetsplanen under föregående år.
Arbetet har kommit väldigt långt och det finns en tydlig grund att utgå från. Dock är det en bit
kvar innan strukturen är helt etablerad så Utbildningsutskottet bör fortsätta med arbetet även
under verksamhetsåret 15/16 för att kunna förtydliga arbetet samt även vidareutveckla det så
att arbetet kan effektiviseras.
En annan viktig del av att ge studentrepresentanterna en bättre grund att stå på är att erbjuda
utbildningar som till exempel hur LTH fungerar och kårens åsiktsdokument. Det här och andra
initiativ kan göra studentrepresentanternas uppdrag klarare och göra de mer självgående i sitt
arbete.
Idag är det studieråden på sektionerna som framförallt jobbar med CEQ och kursutvärdering.
Varje studieråd gör på sitt eget sätt. Det är en väldigt viktig del av vårt påverkansarbete som
hade gynnats av mer samordning. För att göra arbetet med kursutvärdering mer effektivt bör
det tas fram gemensamma riktlinjer där goda exempel kan delas mellan studieråden.
Studenter vid campus Helsingborg bör få ökade möjligheter till utbildningspåverkan genom ett
ytterligare stärkt samarbete. Detta bör ske dels genom information om de möjligheter som
finns till förfogande samt att TLTH ser över deras möjligheter att framföra sina åsikter. Detta
delmål var med i föregående verksamhetsplan och vissa steg har tagits i rätt riktning. Att ha
med den här punkten i årets verksamhetsplan också hade kunnat se till att kåren kan etablera
en tydligare struktur som går att falla tillbaka på i framtiden.

Delmål
● Ge studeranderepresentanter en bättre grund att stå på för att bedriva sina uppdrag
● Att tillsammans med sektionerna ta fram gemensamma riktlinjer för kursutvärdering
● Involvera Campus Helsingborg i större utsträckning inom påverkan
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Kåren och sektionerna
Organisationsmål
● Teknologkåren ska ha en tydlig, effektiv och transparent organisation
● Teknologkåren ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i

Bakgrund
Det finns en önskan från såväl kåraktiva som sektionsaktiva att förbättra samarbetet mellan
kåren centralt och sektionerna, framför allt med INGsektionen i Helsingborg. Detta för att
bättre utnyttja såväl kårens som sektionernas resurser och kompetenser. Samarbeten och
kommunikation fungerar i dagsläget inte alltid optimalt och en närmare relation till sektionerna
har lyfts fram som en lösning på detta. För att lyckas med detta har flera aspekter lyfts fram.
Kollegiearbetet är just nu det bästa samarbetsforumet mellan kår och sektion såväl som
mellan sektionerna i många fall. Det är den naturliga punkten att starta på i arbetet med att
knyta sektionerna närmare och på så vis förbättra samarbetet. Frågan är om kollegiearbetet
kan göras bättre och/eller om det finns andra åtgärder för att uppnå sagda mål. Fler
gemensamma evenemang mellan kåren och sektionerna och sektionerna emellan bör också
eftersträvas. Hur detta skall uppnås är en svår fråga och bör undersökas.
Systemet med hur kåren tar in medlemsavgifter och delar ut sektionsbidrag har inte
utvärderats eller ändrats sedan kårobligatoriet föll 2010. Det bör undersökas huruvida det
behöver göras förändringar eller om det fungerar bra som det är. Bör kåren dela ut
sektionsbidrag? Är medlemsavgiften på 300 kr en lagom summa eller bör denna justeras?
Detta är exempel på frågor som behöver besvaras och sammanställas i en rapport.
Även hur kårens policys påverkar sektionerna bör utvärderas. Som det ser ut nu så vet
många sektionsmedlemmar inte att kårens policys även gäller för dem. Detta bör
kommuniceras på ett bättre sätt samtidigt som sektionerna bör få ta del av och påverka större
beslut som påverkar dem. Detta främst i form av förbättrade rutiner kring att skicka ut förslag
på remiss till sektionsstyrelserna.

Delmål
● Utvärdera systemet med medlemsavgift och sektionsbidrag
● Utvärdera hur kollegieverksamheten fungerar och hur den kan göras bättre.
● Genomföra en undersökning om hur samarbetet mellan kåren och sektionerna kan
förbättras och hur fler gemensamma evenemang kan genomföras
● Förbättra kommunikationen till sektionerna och involvera dess styrelser i policys och
andra beslut som påverkar dem
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Teknologkåren internt
Organisationsmål
● Teknologkåren ska ha en tydlig, effektiv och transparent organisation

Bakgrund
Minnet i studentvärlden är bra men kort. Årligen produceras det mycket bra skrivet material på
TLTH i form av olika rapporter, utvärderingar, undersökningar och liknande. Allt eftersom att
funktionärer byts ut är det lätt hänt att detta material faller i glömska och att liknande arbete
påbörjas igen. En bra arkivering som är lätt att söka bland hade kunnat vara ett steg i att få en
förbättrad kontinuitet i verksamheten.
Idag finns det ett mappsystem som funktionärer kan få tillgång till när de loggar in på kårens
datorer. Organiseringen av mapparna är otydlig och har använts olika under olika
verksamhetsår och i vissa fall har det knappt använts alls. Det finns många saker som är i
väldigt stort behov av en struktur och rutiner för hur kårens aktiva hanterar dessa. För att
kunna bli en effektivare organisation behöver vi etablera en tydligare struktur och rutiner för
det här. Sådant som bör tas i särskild beaktning under arbetet är:
● Personärenden
● Remisser och remissvar
● Handlingar och protokoll
● Processer och resultat av tidigare undersökningar, utredningar och utvärderingar
Kopplat till ovanstående struktur bör det även kopplas rutiner kring uppdatering av hemsidan
samt hur vi tillgängliggör och delar med oss av till exempel remissvar, protokoll och annat
producerat material. Det här för att bli en mer transparent organisation så att våra medlemmar
i större utsträckning kan ta del av TLTHs arbete

Delmål
● Skapa ett digitalt system för arkivering och sökning av tidigare producerat material
● Etablera en struktur för hantering och dokumentation av tidigare producerat material
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STYRELSEHANDLING

Kemicentrum, Lund, 29 april 2015
V-sektionens styrelse 2015

Motion: Ändring av V-sektionens officiella namn

I nuläget står det skrivet i Teknologkårens stadgar att V-sektionens officiella namn är ”Sektionen
för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH”. Då sektionen består av studenter från fler program än
just Väg- och vattenbyggnad - nämligen Lantmäteri, Brandingenjör, Riskhantering samt
Masterprogrammet Fire Safety Engineering - anser vi i V-sektionens styrelse att namnet inte
överensstämmer med en stor del av sektionens medlemmar. Då V-sektionen också i dagligt tal
benämns som just V-sektionen anser vi att detta är ett mer lämpligt namn.
Därför föreslår V-sektionens styrelse
att

i TLTH:s stadgar under § 16:1 Definition ändra lydelsen:
” Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen;”.
till
” V-sektionen inom TLTH, V-sektionen;”

Med vänliga hälsningar

V-SEKTIONENS STYRELSE 2015

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kemicentrum, Lund, 29 april 2015
V-sektionens styrelse 2015

Motion: Ändring av V-sektionens officiella namn,
följdändring

Med anledning av den motion som V-sektionens styrelse lämnar in angående namnbyte från
”Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen” till ” V-sektionen inom
TLTH, V-sektionen;” måste en följändring göras i Teknologkårens stadgar.
Därför föreslår V-sektionens styrelse
att
till

i TLTH:s stadgar under § 16:2 Medlemmar d) ändra lydelsen:
”Medlem av Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:”
” Medlem av V-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:”

Med vänliga hälsningar

V-SEKTIONENS STYRELSE 2015

Styrelsehandling
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Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Karin Dammer

Redovisas
S8 15/16

S3 13/14

Funktionärsregister

Micaela Bortas

S9 15/16

S19 14/15

Alexander Pieta
Theofanous
Micaela Bortas

S7 15/16

Jacob Adamowicz

S7 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

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
Interna riktlinjer för äskande

Oskar Hansson

När magnolian
blommar
När magnolian
blommar
S8 15/16

Marcus Petersson

S8 15/16

Micaela Bortas

S9 15/16

S19 14/15

S19 14/15

S19 14/15

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

Björn Sanders

S8 15/16

S7 15/16

