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STYRELSEHANDLING
Val av Studeranderepresentant till
Programledning
Kårhuset Lund, 2017-03-03
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor

Val av Studeranderepresentant till
Institutionsstyrelse
Bakgrund
Doktoranderna har inkommit med fler doktorander i diverse institutioner. Det har även
blivit fel i informationen kring Reglerteknik och en tidigare ledamot hade redan lämnat sitt
uppdrag.

Förslag
Jag yrkar på
att

välja Johan Hektor till ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen för
Byggvetenskaper.

att

välja Anna Fornell och Sara Johansson till ordinarie ledamöter i
institutionsstyrelsen för Biomedicinsk teknik samt välja Finn Landegren till
suppleant i densamma.

att

välja Carolina Lidström till ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen för
Reglerteknik samt entlediga Josefin Berner från densamma.

I Utbildningens tjänst, dag som ovan

ANDERS LUNDQVIST PERSSON
Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

STYRELSEHANDLING

Kämnärsvägen, Lund, 28 februari 2017
David Gustavsson, Medaljkommittén

Motion angående Pubmedalj

Motion angående Pubmedalj
Bakgrund
.I och med införandet av Riktlinjer för förtjänsttecken, S16-15/16, öppnades möjligheten upp
för införandet av officiella utskottsmedaljer. I samma slag upphöjdes ett antal tidigare
existerande medaljer till officiell status. Avsikten var att också fortsättningsvis införa
(under-)utskottsmedaljer efterhand som det behövdes.
Som första utskott sedan denna revolution ansöker härmed puben Puben om att få ett officiellt
förtjänsttecken.
Utformningen är delvis lånad från en tidigare pubmedalj, som vi dock har valt att inte uppväcka
av ett antal anledningar:
1. Den gamla medaljen har inte utdelats på ganska många år
2. Den var graderad, i strid med den nuvarande riktlinjen, så en renässans skulle
eventuellt devalvera gamla medaljer.
3. Den var graverad med orden ”Pub & Café”, vilket ju inte stämmer överens med
dagens verksamhet.

Figur 1 Det nya förtjänsttecknet
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Pubmedalj

Kämnärsvägen, Lund, 28 februari 2017
David Gustavsson, Medaljkommittén

Tillskott
4.2.4 Puben Puben
Pubmedaljen tilldelas person som…


… tjänstgjort som pubmästare

eller


… tjänstgjort som pubadept

Medaljen är gyllene, och föreställer en kapsylöppnare och en stekspade lagda i kors. På
kapsylöppnaren står ordet ”CORNELIS” ingraverat.

Förslag
Puben Puben är en av Teknologkårens aktivaste och mest synliga verksamheter, och de som
engagerar sig däri gör ett viktigt men stundtals otacksamt jobb.
Därför yrkar vi på


att i Riktlinjer för förtjänsttecken införa ”§4.2.4, Puben Puben” enligt ovan.

I chili-chänsten,

DAVID GUSTAVSSON

EMIL THORSELIUS

Ledamot i Medaljkommittén

Förman puben Puben
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående ändringar i Reglemente
Kårhuset Lund, 2017-03-02
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17

Motion angående ändringar i Reglemente
Bakgrund
Även om det nyligen gjorts en större revidering av styrdokument så verkar en del äldre
benämningar och organ ligga med, specifikt i studierådens åligganden och arbete. För att få
bukt på detta skrivs denna motion.
1) Avdelningsnämnder – Begreppet avdelningsnämnd har inte existerat sedan 2008,
utöver detta får man bara upp att det existerar i vårat reglemente om man googlar på
det. Varför det bör strykas ur reglementet.
2) Utbildningsnämnd – Utbildningsnämnderna avverkades i den nya organisationen,
det finns nu endast en grupp som berör samtliga områden, detta är LGGU. Varför
det bör strykas i reglementet.
3) Husstyrelser – I dagsläget väljs husstyrelserna på sektionerna inte via studieråden,
utan de är istället antingen inlagda i poster alternativt väljs på höst- respektive
vårmöten. Det bör istället flyttas till § 9.1 Sektionerna – eftersom valet ändå formellt
måste ske på Kårnivå.
4) Lärarförslagsnämnden – I dagsläget åligger det sektionsstudieråden att nominera
till denna nämnd, det är något som i praktiken inte skett på flera år. Så antingen
stryks detta eller så begär man det från sektionerna på riktigt.
På ett fullmäktige förra året ändrades det i Kapitel 7, Valberedningen, § 7.1 första att-satsen
så att valberedningens åligganden nu även inblandade val som kårstyrelsen tillsätter,
exempelvis SFS-delegationen. Det har dessvärre lett till förvirring och behöver förtydligas.
5) Valberedningen – Valberedningen bör valbereda samtliga
studeranderepresentanter som inte nomineras av sektionerna, där ingår ex LGGU,
SLTH.

Förslag
Jag yrkar därför på
att (1)

i reglementets § 9.2, sjätte att-satsen, stryka ”och avdelningsnämnder” samt i
reglementets § 9.3, andra att-satsen, stryka ”och avdelningsnämnder”.

att (2)

i reglementets § 9.2, andra att-satsen, stryka ” utbildningsnämndssammanträden och
till” samt i reglementets § 9.2, stryka tredje att-satsen ”att nominera
studentrepresentanter till utbildningsnämnd”.

att (3)

i reglementet, flytta sista att-satsen ”att nominera studentrepresentanter till
husstyrelse” under § 9.2 till § 9.1.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående ändringar i Reglemente
Kårhuset Lund, 2017-03-02
Anders Lundqvist Persson, Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17

att (4)

i reglementets § 9.2, stryka fjärde att-satsen ”att nominera studentrepresentanter till
lärarförslagsnämnd”.

att (5)

i reglementets § 7.1, ändra formuleringen av första att-satsen så den lyder ”att
i god tid före respektive vals förrättande komma in med förslag på personer till de poster
som ska tillsättas av Fullmäktige respektive Kårstyrelsen, undantaget från detta är valet av
studeranderepresentanter i institutionsstyrelser och programledningar”

I Organets tjänst, dag som ovan

ANDERS LUNDQVIST PERSSON

Utbildningsansvarig för interna frågor 16/17
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Kårhuset Lund, 2017-02-22
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Styrelsen 15/16 beslutade att våra styrdokument skulle översätts till engelska. De avsatte 45
tkr ur styrelsen disponibelt för att översätta mål- och visionsdokumentet, stadgan,
reglementet, samtliga (i dagsläget ej översatta) policyer och riktlinjer samt SOUP:en och
FFUP:en.
Eftersom beslutet togs på sista styrelsemötet blev det upp till årets styrelse att genomföra
projektet. Det blev dock aldrig av då våra servrar krashade och alla docx:ar av våra
styrdokument försvann. Tidsfördröjningen gjorde att vi rev upp beslutet om att avsätta dessa
pengar då revisorerna ansåg att pengarna hängde svävande i luften alldeles för länge för att
kunna användas av årets styrelse.
Min bild är att styrelsen fortfarande är positiva till att översätta styrdokumenten genom
extern hjälp och jag kommer inte motivera det närmare här.

Jag och Erik Alstersjö har varit i kontakt med två olika personer angående översättning. Jag
hittade dessutom prisuppgifter från en annan part som Björn Sanders hade varit i kontakt
med förra året.
Antalet dokument och antalet ord har reviderats sen förra året också. Fjolårets kostnader
beräknades med 40 dokument om totalt 32542 ord. Nu räknar vi på 54 dokument om 59698
ord totalt.
Nedan är en tabell med jämförelse
Person A
Person B
Person C

Pris per ord
0.90 kr/ord
1.01 kr/ord
1.40 kr/ord

Totalpris
53728 kr + 25% moms = 67160 kr
60500 kr + 25% moms = 75625 kr
83577 kr + 25% moms = 104471 kr

Tidsåtgång
Ca 6 mån
Ca 6 mån
-

Här är det värt att titta närmare på vad A och B erbjuder jämfört med varandra.
Person A bor i Lund och är vän till Björn Sanders. Vi kommer att kunna ha tät kontakt med
varandra både över telefon och i person om några frågor skulle kunna uppstå. Person A var
den person som vi senast var inne på att använda. Ur tidigare mailkonversationer framgår
inte vilken typ översättningar person A brukar göra, dvs fackliga termer ur studentliv och
ideell verksamhet. I offerten nämns inget om delleveranser av dokument men det är möjligt
att det går att komma överens om.
Person B lägger själv fram en motivering för sig själv:
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Kårhuset Lund, 2017-02-22
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Som "native speaker" använder jag inte några översättningsprogram för att översätta er text. Detta gör att
fokus ligger på kvalitet och innehåll inte på mängd och kortast leveranstid. Därtill arbetade jag mellan 2012
och 2015 vid Cardiff University Students' Union med demokrati, policy och utbildningsfrågor. Detta gör att
jag har utmärkt grepp om just det vokabulär kom krävs för detta uppdrag.
Person B bor inte i Lund men är en vän till Karin Dammer som jobbar inom
universitetsvärlden. Personen har lagt upp en plan för delleverans av styrdokumenten där de
första levereras om ca 2 månader.

Detta är en kostnad som i min mening faller väl inom ramen för styrelsen disponibelt.
Kostnaden nu jämfört med i våras är dock betydligt högre men jag anser fortfarande att det
är värt pengarna om översättningen någonsin ska bli gjord. Jag vet ärligt inte hur de räknade i
våras och fick en så låg word count.
Att ta upp emot 76 tkr ur styrelsen disponibelt är dock väldigt mycket. Eftersom förra årets
beslut revs upp och de pengarna aldrig användes anser jag att vi kan gå över vår
disponibeltpost med motsvarande summa genom ett budgetavsteg. I så fall handlar frågan
mer om att skjuta till ytterligare pengar då fjolårets styrelse gjort ett dåligt underlag.
Slutligen såg jag lite mailkonversationer från 2012 om att ledningen på LU-nivå pratade om
att eventuellt bidra med pengar till styrdokumentsöversättning. Det är en fråga jag ska titta
vidare på men det bör inte påverka vårt beslut idag.

Jag tycker att fackkunskapen som person B hävdar sig ha känns väldigt bra i sammanhanget.
Att personen inte har sitt säte i Lund spelar inte så stor roll och vad jag förstått har vi nära
kontaktvägar till båda personerna. Prisskillnaden är förvisso 8000 kr men jag undrar om det
inte kan vara värt det ändå när vi ändå rör oss i så pass höga summor.
Jag yrkar därför
att
att
att

kårstyrelsen tillåter ett budgetavsteg om 45 tkr för styrelse disponibelt,
KSY01 7698.
kårstyrelsen avsätter upp till 76 tkr ur styrelsen disponibelt, KSY01 7698 för
översättning av Teknologkårens styrdokument
kårstyrelsen låter Kårordförande gå vidare med person B för uppdrag.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående inköp av kyl/frys till 235
Kårhuset Lund, 2017-03-02
Emil Thorselius, John Ahlvén och Lovisa Majtorp

Motion angående inköp av kyl/frys till 235
Bakgrund
I 235, förrådet till Cornelis, står idag ett gammalt kylskåp och även en liten gammal frys.
Dessa används i huvudsak av puben Puben för att förvara mat mellan pubarna. Detta gör att
puben Puben har möjlighet att köpa in större förpackningar till mindre pris som kan
användas under flera pubar istället för att köpa in mindre förpackningar som kostar mer. Det
går även att förvara en viss mängd överbliven mat istället för att låta dessa skräpa i Cornelis
kyl/frysen.
Det uppdagades under inspektion av folkhälsomyndigheten att dessa inte längre håller
temperaturen vilket gör att vi fått en anmärkning. Ska verksamheten fungera som den gjort
innan behöver de med andra ord bytas ut.
Utöver detta har frysen upplevts vara för liten varför en full storlek på frys är att önska.
Vi har tittat på både nya och gamla enheter och har sett att nya enheter kostar alldeles för
mycket för att vi ska ha nytta av det, runt 25 000 kr/enhet. Efter undersökningar verkar
begagnat pris på dessa ligga mellan 4 500 – 6 000 kr/enhet.
Vi har även pratat med Akademiska Hus och detta är inget de står för, men vi har full frihet
att byta vitvarorna som vi vill.

Förslag
För att kunna byta ut kyl/frys till 235 önskar vi att lyfta pengar ur Kårhusets underhållsfond.
Målsättningen är att hamna på max 12 000 kr, helst mindre, men då en viss osäkerhet finns
önskar underskrivande en viss marginal varför en större summa äskas.
Vi yrkar därför på
att

äska 15 000 kr för inköp av kyl/frys till 235 ur Kårhusets underhållsfond.

I puben Pubens tjänst, dag som ovan
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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående inköp av kyl/frys till 235
Kårhuset Lund, 2017-03-02
Emil Thorselius, John Ahlvén och Lovisa Majtorp

EMIL THORSELIUS

JOHN ALVÉN

Kårstyrelseledamot-16/17
Pubmästare 2017

Fullmäktigeledamot-2017
Aktivitetssamordnare 2016

LOVISA MAJTORP
Aktivitetssamordnare 2017
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Kårhuset Lund, 2017-03-02
Linus Hammarlund, Kårordförande 16/17

Lundakarnevalen närmar sig med stora steg. De flesta av våra sektioner har valt eller kommer
att välja en karnevalsansvarig för nästa år (och eventuellt för innevarande termin).
Ordförandekollegiet har lyft att dessa funktionärer känner sig osäkra i sina roller och på vad
de egentligen ska göra. Dels var det längesen det var karneval sist och dels har många av dem
inte upplevt en karneval. Dessutom är postbeskrivningar och testamenten inte helt
kompletta.

Ett sätt att avhjälpa detta är att instifta ett Karnevalskollegie för att diskutera vad det innebär
att vara karnevalsansvarig på sektionen. Andra uppgifter som skulle diskuteras är samordning
av idéer, brainsstorming av koncept, ta hjälp av varandra och kåren i att skriva ansökningar
och att utveckla koncept som ”Teknologkåren går på karneval tillsammans”.
Detta kollegie kommer att särskilja sig från andra då det endast är aktivt var fjärde år. Det är
dessutom ingen solklar ”samordningsheltidare”. Den närmsta i mina ögon skulle vara
Aktivitetssamordnare men det är en post som redan har 2-3 kollegier. Därför föreslår jag att
Teknologkårens funktionärer (tänk heltidare), utifrån personligt intresse och
arbetsbelastning, vart karnevalsår beslutar om vem som ska ha ansvar för kollegiet.
Som humoristisk avslutning så är det dags för Teknologkåren att ta tillbaka förkortningen
KK.
Jag yrkar därför
att

i Riktlinjer för kollegier, i avsnitt 2.5. Kollegieförteckning, lägga till raden
”Karnevalskollegiet

Ansvarig väljs i samband med karnevalsår”

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

LINUS HAMMARLUND
Kårordförande 16/17
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