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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 10 December 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S8 15/16

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Daniel Damberg till justeringsperson.

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 3 januari och justerat den 10 januari.

§12

Tisdagen den 26 januari föreslås.

§14

Frågan bordlades föregående möte. Bilaga 5 är nytillkommen.

§15

Frågan bordlades föregående möte. Bilaga 8 är nytillkommen.

§16

Frågan bordlades föregående möte.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 2 december 2015
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 3 15/16
Tid: Tisdagen den 6:e Oktober 2015 klockan 17.15
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Björn Sanders
Oskar Hansson
Anders Lundqvist Persson
Micaela Bortas
Dante Zia
Karin Dammer
Daniel Damberg

Adjungerade

HUT-representant
Kårordförande 12/13
Talman 15

Erik Molin
Rasmus Kjellén
Daniel Lundell

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:19.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.
Styrelsen beslöt
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsperson

Oskar nominerade Micaela till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Micaela Bortas till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och adjungeringar

Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan
ovan.

§ 6 Föredragningslistan

Oskar yrkade
att stryka motionen ang. Golv i Cornelis
att lyfta ”Remiss om sektionsbidrag och medlemsavgift” mellan §19
och §20
att lyfta motionen ”Motion angående Rulle VI” som §13.5 istället för
§19

Protokoll Kårstyrelsen
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Styrelsen beslöt
att bifalla föredragningslistan med ändringar.
§ 7 Datum för justering av
protokoll

Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för justering den 25 november, och
underskrivet den 2 december.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Protokoll S4 lades ad acta.

§ 9 a) Meddelanden

Björn meddelade om nulägesanalysen som han skrivit.
Dante informerade om sitt besök i Göteborg gällande SFS.
Micaela informerade om att skicka ut rapport om
likabehandling/jämställdhet. Denna ska skickas till LUS, även till
styrelsen.
Daniel och Daniel Lundell avger information från FM9.
Oskar hade ett möte med valberedningens ordförande igår (17/11) ang.
Valberedningen och valet på söndag (22 november) och hur
styrelse/heltidare ställt sig i frågan.
Daniel Lundell informerar om att fullmäktigevalet har ett deltagande på
4.1%, vilket är en ökning på 0.6% från HT-möten utförda igår (17/11).

§9

Rasmus Kjellén anmäler en fråga om kårhusförvaltare.
Linnea anmäler en övrig punkt ang. Översättningslistan.
Anders anmäler övrig punkt ang. F1 Röj.

b) Anmälan av övriga frågor

Rasmus Kjellén ställer en ordningsfråga gällande om vederbörande är
vald till Kårhusservice förvaltare eller ej, detta med tanke på gällande
situation med motion angående riktlinjer för arvodering.
Rasmus Kjellén var inte invald vid tillfället.
§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna och Ingen rapport förelåg.
utskott
§ 11 b) Rapport från
arbetsgrupperna

Ingen rapport förelåg.

§ 11 c) Rapport om ekonomin

En ekonomisk rapport lades ad acta.

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Nästa styrelsemöte är planerat att inträffa den 30 november.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Styrelsen beslutade
stadfästande av val.
att välja Rasmus Kjellén till Kårhusservice Förvaltare.
§ 13.5 Motion angående Rulle VI

Erik Alstersjö och Rasmus Kjellén föredrog ärendet.
Diskussion.
Rasmus Kjellén har ägt sju mopeder och två bilar i sitt liv. (Reds. Anm)
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
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§ 14 Diskussion om Lundagård

Björn Sanders lyfter en ordningsfråga om att skicka en styrelseledamot
på HMS-möte (Hälsa, Miljö och Säkerhet (Reds. Anm))
Micaela Bortas anmäler sig frivillig.
Diskussion om Lundagård.
Rasmus Kjellén lämnade mötet 18.11

§ 15 Äskande från K-sektionen om Simon Lundegaard, Överphös ’15 K-sektionen, samt
Sektionsstrelsekonferens
Marika Arvidsson, AktivitetsOrdförande ’15 K-sektionen anlände till
mötet.
Ovanstående föredrog motionen.
Diskussion.
Björn yrkade
att avsätta 2000 kr för boende eller mat, förbehållet att K-sektionen
tar beslut på att finansiera med lika stor summa.
Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.
Motionärerna lämnade mötet.
Erik Molin ankom till mötet 19.56.
Dante lämnade mötet 19.56.
§ 16 Motion angående riktlinje för Erik Molin föredrog ärendet.
arvodering
Diskussion.
Dante samt Rasmus Kjellén anlände till mötet 20.15.
Karin yrkade
att det vid bifall åläggs KHS förvaltare att, i samråd med Pedellen
och Aktivitetssamordnare, se till att beslutet, och vilka grunder
det har tagits på, kommuniceras till sektionernas sexmästerier.
Styrelsen beslutade
att bordlägga motionen.
Daniel Lundell begärde röstantal för bordläggningen.
Denna var 4 för bordläggning, 3 emot.
Daniel Lundell, Erik Molin samt Rasmus Kjellén lämnade mötet 20.55.
§ 17 Motion angående Hyresvillkor Björn föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen lämnar motionen utan åtgärd då detta inte är ett egentligt
styrdokument så kan beslutet återlämnas till motionären och beslutet kan
sedan tas av KOGS (KårOrdförande, Generalsekreterare (Reds. Anm.)).
Mötet ajournerade i 5 minuter till 21.15.
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§ 18 Remissvar angående
sektionsbidrag och
medlemsavgift

Björn och Oskar föredrog ärendet.

§ 19 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade
att skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget
”Funktionärsregistret” till S9 15/16.
att skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av
utbildningsevent” till S8 15/16.
att skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Hitta pengar till
förslaget Utbildningsutskottets struktur” till S7 15/16, samt ändra
ansvarig part för uppdraget till Björn Sanders.
att stryka uppdraget ”Humanitärhjälp” från beslutsuppföljningen då
den anses fortlöpande och inte projektbaserad.
att lägga till uppdraget ”Riktlinjer för Äskande” med ansvarig
Micaela Bortas samt redovisningsdatum S9 15/16.

Diskussion.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
S2 13/14
S3 13/14
S19
14/15

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister
Utvärdering av
utbildningsevent

S19
14/15

Stadga- och
reglementsänringar
till föjd av förslaget
Utbildningsutskottet
s struktur
Hitta pengar till
förslaget
Utbildningsutskottet
s struktur
Utvrdering av
nollningsutskottet

S19
14/15

S19
14/15
S19
14/15
S2 15/16
S3 15/16
S4 15/16
S5 15/16
S5 15/16

S5 15/16
S6 15/16

§ 20 Övrigt
Protokoll Kårstyrelsen

Hemsidan
Miljöpolicyn
Politiska
Ungdomsförbund
Uppföljning av
offentlig visning
Kårhusservice
arbetsform
Uppdatera policyn
för
funktionärsmedaljer
Revidera Riktlinjer
för lokalplan
Interna Riktlinjer för
Äskande

Uppdraget
Karin Dammer
Micaela Bortas
Alexander
Pieta
Theofanous
Micaela Bortas

Redovisas
S8 15/16
S9 15/16
S8 15/16

Björn Sanders

S7 15/16

Anders
Lundqvist
Persson
Björn Sanders

S7 15/16

Micaela Bortas
Oskar
Hansson
Erik Alsterskö

S9 15/16
S8 15/16

Björn Sanders
Oskar
Hansson
Markus
Petersson
Micaela Bortas

S8 15/16

S7 15/16

När magnolian
blommar
När magnolian
blommar
S8 15/16

S8 15/16
S9 15/16

Linnea Thörnqvist anlände till mötet 21.49.
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Anders försökte rekrytera styrelsen som jobbare till F1 Röj.
Daniel berättade om hur diskussionen såg ut på fullmäktigemötet i
måndags (16/11).
Styrelsen diskuterade förslag kring kårhusservice förvaltares framtid.
Linnea Thörnqvist lyfte frågan om ordlistan.
Styrelsen rättade till förvirringen gällande ordlistan.
Informell träff blir av 19e december samt 29e november.
§ 21 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
22.15.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Micaela Bortas
Mötesjusterare
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STYRELSEHANDLING
Presidierapport: November 2015

Kårhuset Lund, 10 december 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Presidierapport – november 2015
Följande är den sammanställda presidierapporten från presidiet för september månad avsedd för
STLTH. Rapporten är uppbyggd runt följande rubriker:
 Vad har gått bra under perioden?
 Vad har gått mindre bra under perioden?
 Vad händer nästa period?
 Uppdatering från verksamhetsplansgrupperna.
 Övriga projekt.
 Frågor och synpunkter till styrelsen.

Gått bra
Utbildning och politik
 Utbildningsbevakarutbildning (UUU) har fått mycket positiv utvärdering.
 Svensk-engelsk ordlista. Vi tror att den kan underlätta för funktionärer på sektioner och
kåren centralt.
 Ansökningsperioden för utbytesstudier. Vi har inte fått så många frågor på vad som gäller
för tilläggsmeriter vilket borde betyda att den nya blanketten är tydligare, vilket var ett av
målen med förändringen. Dessutom har det inte kommit någon tredje storm kopplat till
tilläggsmeriter i samband med nomineringarna.
 Mycket inflytande i Projektet och SFS. Vi har i stort sett hela Projektet med oss på att SFS
ska arbeta med resurstilldelningssystemet kommande år och SFS har det som ett av två
förslag på fokusfråga.
 Vi har fått igenom att den nya läsårsindelningen ska utvärderas och tillsatt en arbetsgrupp
som ska lämna förbättringsförslag. Vi har också haft möte med programplanerarna och tagit
fram ett gemensamt förslag på läsårsindelning för 16/17 som är mycket bra.
Fritid
 F1röj-ledningen som rodde projektet i hamn. De har tagit ett stort ansvar i allt de tog för sig.
 Ellen och hela projektgruppen för Sångarstriden. Det var superkul att se hur det gick att
göra det klassiska eventet i våra egna lokaler och med egna inventarier. Eventet var välbesökt
och mycket väl arrangerat!
 Pubrunda med sektionerna. Vi fick två avhopp från M- och V-sektionen, den senare bara
några dagar innan. Det gjorde att TLTH gick in och höll i en pub i Cornelis för att behålla de
ursprungliga 5 publokalerna.
 Bästa festen-träffen. Konferens i Stockholm där första dagen gick ut på att tillsammans med
de andra deltagarna reflektera över sitt arbete och diskutera problem man upplever på
hemmaplan. Andra dagen anslöt alla 14 nya deltagande organisationer, vilket gjorde det till
en stor träff. Vi från TLTH fick en stor del i träffen i det att vi fick berätta mycket om vår
syn på projektet. Vi fick även tillsammans med Lundaekonomerna arrangera sittningen för
alla deltagare andra kvällen. Temat för de sista två dagarna var nollning/mottagning, varför
det var jättekul att Marie deltog.
Näringsliv
 ARKAD har gått över förväntan. Både själva eventet och uppföljningen. Faktureringen efter
ARKAD har legat lite efter, men det är inget som påverkar verksamheten.
 TLTH Näringslivs funktionärer har blivit varma i kläderna.
 Start Up Fair-planeringen har dragit igång.
 Ett antal lunchföreläsningar och kvällsevent.
Övrigt
 Överlämningsmötet med Infokollegiet var positivt och optimistiskt.
 Fixburen är inventerad.
 FMval har genomförts.
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Kårhuset Lund, 10 december 2015
Björn Sanders, Kårordförande

ViceOK och PengaK har kommit igång och verkar vara uppskattat

Mindre bra





Det märks att vi inte har haft tid att prioritera sammanhållningen i heltidargruppen. Något
som vi ska ta tag i.
Vi har haft problem med Räddningstjänsten och hur många vi får vara i våra lokaler. Vi får
inga tydliga svar och det är frustrerande.
Helsingborgskontoren, vi har inte riktigt fått ut något av det.
Bjurfors hade en dålig upplevelse med att stå på Campus. Något vi hade varnat dem för.

Kommande tiden
Utbildning och politik
 Arbetsgrupp för kvalitet i utbildningen, bl.a. progression
 LUA-utbildning
 Diskutera CEQ med prefektrådet
 Ta fram nytt kvalitetsramverk inklusive programutvärderingar
 Kåre Bremers ”Ledningsutredningen del 2”.
 Remissvar på ny forskningsorganisation för LTH.
 Rekrytera ombud till SFSFUM
Fritid
 Överlämningsmöte för sexkollegiet 8/12
 TackUs funktionärsjulbord 9/12
 Star Wars Episode VI 10/12
 IAESTE håller pub i Cornelis 11/12
 LTH Griparna spelar hemma mot KTH 12/12
 Nyårsbalen 31/12
 VT-nollning
 Welcome Party 15/1
 ET-slasque 16/1
Näringsliv
 Överlämning till nästa ARKAD-ansvarig.
 Fortsatt utvärdering av ARKAD.
 Tack- och avslutningsevenamang för ARKAD-funktionärer.
 Lunchföreläsningar med Siemens och GE Power.
 Fortsätt med Innovation Week och Startup Fair. Se till att de inte stannar upp under
julledigheten.
Övrigt
 Beställa tröjor (hoodies och pikéer)
 Marknadsföra vinterevents
 Utbildning för sektionernas nyvalda kassörer och revisorer.
 Överlämning där samtliga heltidare kommer medverka efter jul.
 Den kontantfria betallösningen iZettle kommer sannolikt att införskaffas.
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Kårhuset Lund, 10 december 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Verksamhetsplanen
Pedagogik, utlärning och examination - Filippa de Laval och Karin
Dammer

Arbetsgruppen som ser över läsårsindelningen har i det slutgiltiga uppdraget mindre fokus på
alternativa examinationsformer, men förhoppningsvis kan representanterna i gruppen lyfta det ändå.
Vi kommer trycka på vikten av god pedagogik i kvalitetsarbetsgruppen.
LTH har inrättat ett materiellt centrum för pedagogikutveckling. Vi kommer tillsätta representanter
genom FM.
Över lag är det svårt att arbeta med att bredda utlärnings- och examinationsformerna i år. Dels
behöver den nuvarande situationen kartläggas och dels bör vi ha bättre kontakt med
institutionsstyrelserepresentanterna så att de vänder sig direkt till dem som ger kurserna. Min
bedömning är att vi i år i första hand bör skapa förutsättningar för att driva frågan nästa år.

Miljö och hållbarhet i utbildningen - Carolina Koronen och Dante Zia
Efter att ha lyft punkten till diskussion i UBB fick vi ganska tydliga hintar omatt man ansåg att LTH
har mycket i pipelinen just nu och vår ursprungliga idé att skicka in underlag för beslut under
november föll. Istället kommer vi fortsätta samla information/underlag bland annat genom
programmens självvärderingsrapporter som vi nyligen fått tag i och jobbar nu mot att lyfta frågan igen
i vår.

Internationalisering
Aktivt arbeta för att öka möjligheterna till framtida studier och arbete i Sverige efter examen
för inresande internationella studenter - Richard Loung och Anders Persson
Där har inte så mycket hänt. Projektuppföljning till nästa period.
Implementering av handlingsplanen för internationalisering - Linnea Thörnqvist och Anders
Persson
Svensk-engelsk ordlista klubbad. Vi har satt upp en interna uppföljningsdeadlines, dvs vilka enkätsvar
som behöver följas upp och när. Det ska arrangeras ett ordentligt internationaliseringspass med alla
heltidare vid överlämningen.

Transparens och kommunikation - David Gustavsson och Daniel
Damberg

Har ett möte om en halvtimme, där vi ska planera det fortsatta arbetet och lämna över det till Niklas.

Utveckling av kårens påverkansarbete
Ge studeranderepresentanter en bättre grund att stå på för att bedriva sina uppdrag - Linnea
Thörnqvist och Micaela Bortas
Hållit ett par utbildningar, en för studieråden och en för studeranderepresentanterna. Hållit sUNXmöten.
Kartlagt vilka studentrepresentanter samt organ som finns på IIIEE och diskuterat hur vi ska göra
framöver med Emma (studierådsordförande W). Försökt boka möte med studeranderepresentanter på
IIIEE med väldigt dålig respons.
Tagit fram struktur för studeranderepresentanthandbok.
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Ska skriva ihop ett tydligt dokument åt Linn om hur det ser ut på IIIEE och vad jag och Emma har
pratat om så här långt. Färdigställa dokumentet om organisation av studeranderepresentanter, i den.
mån det går (vissa saker ska diskuteras i SRX nästa år).
Att tillsammans med sektionerna samordna arbetet med kursutvärderingar - Filippa de Laval
och Micaela Bortas
Kursutvärderingar har diskuterats i SRX och det finns ett färdigt förslag som ska diskuteras i
prefektrådet på fredag. Vi har haft ett möte med SRX, Christina, Roy och Karim för att diskutera hur
processen kan bli bättre. Roy använder vissa saker studierådsordförandena sa i sina dialoger med
institutionerna.
SRX kommer diskutera operativ utvärdering på nästa SRX-möte 15:e december.
Involvera Campus Helingsborg i större utsträckning inom påverkan - Carolina Koronen och
Micaela Bortas
Konceptet heltidarkontor verkar funka sådär. Det är läge att utvärdera och eventuellt revidera hur vi
jobbar med den här punkten.
Samtliga masterprogram ska ha en välfungerande studiebevakning - Linnea Thörnqvist och
Micaela Bortas
Projektplanen uppdaterades pga: Den grupp som tittade på kvalitetssäkring av mastersprogram i våras
hade en idé om en open session om masterutbildningarna, vilken anammades. LTH har tillsatt en
arbetsgrupp som tittar på programutvärderingar, vilket gör att vi inte behöver dra i den pucken själva.
Masterprogramsbevakning har diskuteras på SRX och det var tydligt att det fungerar väldigt dåligt.
Datum har satts för workshop som ska hållas med SRX och VMX.
Nu ska vi: Bjuda in VMX till workshopen och börjat planera open session.

Kåren och sektionerna
Utvärdera systemet med medlemsavgift och sektionsbidrag - Jacob Karlsson och Oskar
Hansson
Ny remiss på gång att skickas ut med ett uppdaterat förslag. 350 kr i medlemsavgift – 200 kr i
basanslag och 100 kr i behovsprövat bidrag.
Utvärdera hur kollegieverksamheten fungerar och hur den kan göras bättre - Gustav Seemann
och Oskar Hansson
Möte hålls tisdag 8/12.
Genomföra en undersökning om hur samarbetet mellan kåren och sektionerna kan förbättras
och hur fler gemensamma evenemang kan genomföras - Gustav Seemann och Oskar
Hansson
Möte hålls tisdag 8/12.
Förbättra kommunikationen till sektionerna och involvera dess styrelser i styrdokument och
andra beslut som påverkar dem - Gustav Seemann och Oskar Hansson
Möte hålls tisdag 8/12.

Teknologkåren internt
Skapa ett digitalt system för arkivering och sökning av tidigare producerat material - Marcus
Peterson och Karin Dammer
Inget att rapportera.

4 ( 5)

STYRELSEHANDLING
Presidierapport: November 2015

Kårhuset Lund, 10 december 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Etablera en struktur för hantering och dokumentation av tidigare producerat material - David
Gustavsson och Karin Dammer
Har inte kommit längre än en preliminär plan, men saker blir lite lugnare nu.
Se över uppgifter och ansvarsfödelning inom heltidargruppen - Björn Sanders och Karin
Dammer
Gruppen börjar närma sig en slutsats och ska börja skriva ihop sitt förslag.

Övriga projekt
Följande projekt är på eller i gång.
 LiBe-event på gång till februari. Föreläsare bokad.
 Vi har skickat ut en förfrågan om förslag till innehåll i miljöriktlinjer.
 Digitalt spritförråd är fortfarande på gång. Har blivit lite försenat på grund av några mindre
kodkomplikationer.
 Se över leverantör av alkohol. Undersöka om vi vill hitt någon annan än Carlsberg. Möten
med Carlsberg, Spendrups samt Galatea Spirits planeras till nästa vecka.
 Titta på vad LUS och fakulteterna anser att USV bör vara.

Frågor till styrelsen?
Karin är med och drar i Bästa Festen och i att förhandla fram nytt leverantörsavtal för alkohol, som är
mycket uppskattat! /AS
Har ni funderat något mer på hur man skall lösa det med vinteröverlämningen i ett längre perspektiv.
Jag upplever att det är svårt att hinna med den individuella överlämningen. Nu har jag tur i det att
John inte skriver några salstentor i januari, så det kommer att lösa sig hur som helst. Men jag hade
önskat att styrelsen såg över om det finns några generella lösningar eller om det i förlängningen vore
bättre att ändra om vissa mandatperioder. /AS

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Hejsan Styrelsen!
Skulle ni kunna klubba/väöja följande individer som funktionärer inom Utbildningsutskottet?
UtbU ledningsgrupp
Rasha El-Manzalawy - D
Strategigruppen
Sofia Carlsson - W
Daniel Lundell - D
Jacob Adamowicz - I
Sigfrid Lindén Johansson - V

-Vänliga hälsningar
Kind regards

Alexander Pieta Theofanous
Ordförande i Utbildningsutskottet 2015/2016
President of the Educational Committee 2015/2016
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Student Union at Lund University, Faculty of Engineering

Telefon: 070 46 48 925
E-mail: utbuo@tlth.se, education@tlth.se
www.tlth.se
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§3 Höjt arvode Kårhusservice (KHS)
Sexmästarna blev tillfrågade.
Alice (F) ansåg att det är rimligt med bra arvode. Det stora problemet är snarare att
det ofta är för mycket personal på fel tider. Upplever att PPs (inte PPA
nödvändigtvis) ofta kommer för tidigt.
Martin (D) känner att det ofta är mycket personal som mest hänger i garderoben.
Rimligt att höja arvodet.
Adam (ING) tycker att detta höjda arvode inte blir så stora skillnader. Tycker i och
för sig att det redan som det är nu finns mycket kostnader kopplade till Cornelis,
men att denna ökningen i sammanhanget blir liten.
Adam (E) håller med alla föregående talare. Upplever ett systemfel med för mycket
personal snarare än att arvodet är högt.
Jonathan (A) och Tom (W) anser att det inte rör dem så mycket i och med att de
mycket sällan hyr Gasquesalen eller Cornelis.
Sammanfattningsvis tolkar Gustav det som att alla är överens om att ett höjt
arvode är ok. Många känner dock att det finns andra delar i KHS-frågan som borde
utredas. Till exempel mängden personal och vilka tider personalen är på plats.

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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§5 Viaplay-konto på TLTH
Intresse uttrycks från flera sektioner. Gustav uppfattar en positiv känsla av
konceptet, men inte någon direkt entusiasm.
Någon påpekar en osäkerhet om det kommer att användas kontinuerligt, eller bara
ett fåtal ggr årligen vid stora matcher.
Fråga som uppstod:
Hur många kan använda det samtidigt? Är det begränsat till en enhet?
Användandet kommer bero på om sektionerna i slutändan får låna eller hyra
abonnemanget.
En åsikt är att det måste vara en streaminglösning snarare än en TV-box för att det
skall bli smidigt och användas.

Information/Diskussion ang Viaplay
Bakgrund
För några styrelsemöten sedan tog den eminenta styrelsen på Teknologkåren vid LTH
beslutet att införskaffa ett konto/abonnemang på Viasat för att offentligt kunna visa
framförallt fotboll. Motionären lade fram den information som då fanns tillgänglig för honom i
tron att han hade all information. Dessvärre uppdagades en mängd mer information när
denne motionären senare försökte beställa tidigare nämnt konto/abonnemang. Det är
nämligen så att vi med i motionen nämnda konton/abonnemang inte kan streama sporten via
internet utan i sådana fall måste införskaffa en parabol. Alternativt införskaffa ett större och
dyrare konto/abonnemang.
Sammanfattning: Den information som motionären lade fram i sin motion om offentlig visning
visade sig inte vara fullgod. Därför behöver styrelsen på nytt diskutera denna fråga efter fulla
förutsättningar.
Jag ser därför att styrelsen har tre alternativ att ta ställning till. Dessa är som följer:
Alternativ 1: Vi införskaffar det stora paketet på Viasat/Viaplay och får således tillgång till
streamingtjänster och MYCKET mer sport. Kostnad: 2500 kr/månad.
Alternativ 2: Vi införskaffar en parabol, om detta är möjligt för huset (det har suttit parabol på
taket förr). Och får då tillgång till det paket styrelsen bestämde i hänget och i Cornelis.
Kostnad: ca 2000 kr + arbete att sätta upp den samma (kabeldragning till sagda platser skall
finnas enligt gamla människor)
Alternativ 3: Vi blåser av hela projektet att införskaffa konto/abonnemang för offentlig
visning. Kostnad: 0 kr

Som tidigare motionär ställer jag mig bakom alla alternativen.

Vänliga hälsningar
Erik Alstersjö
Uppenbart förvirrad motionär

STYRELSEHANDLING
Diskussionsunderlag angående
Reftecs Stora Pris

Kårhuset Lund, 30 nov 15
Björn Sanders, Kårordförande

Diskussionsunderlag Reftecs Stora Pris
Bakgrund

Reftec är samarbetsorganet för Sveriges stora Teknologkårer: TLTH, UTN (Uppsala), CHS
(Chalmers), THS (Stockholm), TKL (Lulåe), NTK (Umeå) och LinTek (Linköping). Reftecs
huvudsakliga syfte är att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kårerna, men delar
också traditionsenligt ut Reftecs Stora Pris. Vem det delas ut till beslutas av Reftecs styrelse
vilken består av kårordförande för samtliga medlemskårer (KORK).
Enligt Riklinjer för Reftecs stora pris antagna 2001 av KORK ska priset delas ut enligt
följande:
Reftecs stora pris skall utdelas till person eller grupp av personer som främjat svensk
teknikutveckling, som genom pedagogiska insatser verkat för de tekniska vetenskapernas
studium eller som verkat såsom föredöme för svenska arkitekt-, civilingenjörs- och/eller
högskoleingenjörsstudenter.

I samma Riktlinjer stipuleras nomineringsförfarandet enligt följande:
Respektive medlemskårs styrelse har att inkomma med högst en nominering som överlämnas som kårens
förslag till Reftecs styrelse.
KORK har beslutat att ha nomineringsstop den 31 december för att ha tid att behandla ärendet i
januari. Därför måste STLTH ta ett nomineringsbeslut senast på S8.
Min tanke är att vi idag spånar på potentiella nominander och beslutar oss nästa möte.
Tidigare pristagare:
2001 LEGO
2002 TV-programmet Hjärnkontoret
2003 Teknikåttan
2004 Tom Tits Experiment
2005 Volvo Personvagnar
2006 Ingenjörer och Naturvetare utan gränser
2007 Christer Fuglesang
2008 Skypes grundare Niklas Zennström och Janus Friis
2009 Eva Funck
2010 Rune Andersson
2011 Patrik Norqvist
2012 Felix Herngren
2013 Teknikföretagen
2014 Institutet med Karin och Jesper
2015 Tekniksprånget

I tjänsten,

BJÖRN SANDERS

Diskussionsunderlag angående Reftecs Stora
Pris
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 9 december 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Äskning för ny backdrop

Äskning från Kårhusets Underhållsfond
- för ny backdrop i Gasquesalen
Bakgrund
Backdroppen i Gasquesalen håller på att helt lösas upp i beståndsdelar. Bakom backdropen
finns en ful vägg som inte borde synas under uthyrningar i Gasquesalen. Det är bra att ha en
snygg backdrop i Gasquesalen.

Förslag
Vi vill beställa en ny för att vi ska slippa visa upp den fula väggen bakom. En ny backdrop
kostar 5956 ex moms + frakt. Det ger 7445 kr + frakt, de facto. Kårhusets Underhållsfond
är, a priori, rätt ställe att lyfta pengar för detta ändamål. Vi gissar att 10000 kronor borde
täcka in även frakten.
Vi yrkar därför på att
att

styrelsen kan lösgöra upp till 10000 kr från Kårhusets Underhållsfond för en ny
backdrop i Gasquesalen.

I tjänsten,
GUSTAV SEEMANN
ASIV

Styrelsehandling
- för ny backdrop i Gasquesalen

MARCUS PETERSON
22
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STYRELSEHANDLING
Äskning för ny vask

Kårhuset Lund, 9 december 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Äskning från Kårhusets Underhållsfond
- för ny vask i Cornelis
Bakgrund
I och med renoveringen i Cornelis i somras så målades väggar, pelaren med centralkyla i
baren plockades bort (på underförstådd bekostnad av de infällda barkylarna), nytt kylskåp
installerades och bardisken byttes ut. I den gamla bardisken fanns vatten draget till bland
annat en infälld glassköljare.
För att göra baren mer funktionell borde man installera en vask med blandare i baren för att
till exempel kunna skölja barutrustning. Den vasken skulle ersätta det vatten som fanns
tillgängligt i baren innan renoveringen. Det finns alltså redan avlopp draget till under baren,
varför ingreppet blir relativ litet.
AH finansierar inte detta, varför vi får lägga pengarna själva för att nå dit vi vill. Enligt
diskussion med Elron på AH går det att lösa den typ av lösning vi önskar för 9612 kr exkl.
moms. Det ger 12015 kr, de facto.

Förslag
Jag önskar att styrelsen kan hjälpa mig att finna dessa ekonomiska medel. Enligt mig är det
lämpligt att ta detta ur Kårhusets Underhållsfond då vi återskapar och förbättrar en lösning
som tidigare fanns. Vi önskar att det lyfts 15000 kronor till att installera en vask med
blandare i bardisken i Cornelis.
Vi yrkar därför på att
att

styrelsen kan lösgöra upp till 15000 kr från Kårhusets Underhållsfond för att
installera en vask med blandare i bardisken i Cornelis.

I tjänsten,
GUSTAV SEEMANN
ASIV
Styrelsehandling
– Äskning från Kårhusets Underhållsfond

MARCUS PETERSON
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