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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 20 January 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S9 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 2 februari och justerat den 9 februari.

§15

Styrelsen bör även tillsätta styrelseledamöter i dessa arbetsgrupper, samt utse en
ansvarig för varje arbetsgrupp.
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Oskar Hansson
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Kårhuset Lund, 20 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Förslag till datum för vårens sammankomster
Dessa datum är väl synkade med Fullmäktiges sammanträden, tentaperioder, ledigheter och övriga
kårscheman.
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 19 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Förslag till Proposition angående datum för vårens
sammankomster
Fullmäktige bör sammanträda ca 5-6 gånger under våren, inklusive detta första sammanträde. Enligt stadgan
(§5:9) ska valfullmäktige under våren hållas senast i mars månad. Då Påsken och tentaveckan stökar till det
rejält för de sista helgerna i mars föreslås att mötet delas upp i två dagar. Vårfullmäktige, där nästkommande
verksamhetsårs budget och verksamhetsplan ska beslutas, ska enligt samma paragraf i stadgan hållas i april
eller maj.
Dessa datum är väl synkade med Styrelsens sammanträden, tentaperioder, ledigheter och övriga
kårscheman.

Därför föreslår undertecknad Fullmäktige
att

anta följande datum för Fullmäktiges sammanträden:

1/3
29-30/3 (Val-FM)
6/4
26/4 (Vår-FM)
17/5
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Kårhuset Lund, 19 januari 2016
Oskar Hanssson, Styrelseordförande

Förslag till Proposition angående tillsättande av
arbetsgrupper
Det åligger Styrelsen att lämna in ett förslag på en verksamhetsplan och budget för nästkommande
verksamhetsår på Vårfullmäktige. För att förankra arbetet i Fullmäktige skulle Styrelsen vilja att två till tre
ledamöter från fullmäktige skulle vara med i respektive arbetsgrupp.
Därför föreslår Styrelsen
att
Fullmäktige väljer två till tre ledamöter som ska vara med i arbetsgruppen för budgeten
15/16.
att
Fullmäktige väljer två till tre ledamöter som ska vara med i arbetsgruppen för
verksamhetsplanen 15/16.

Med vänliga hälsningar

OSKAR HANSSON
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Motion angående Teknologkårens hoodies
till IAESTE-Lund
December 5, 2015

Bakgrund
För att visa upp ett gemensamt yttre på företagsmässor köpte IAESTE-Lund i våras in hoodies
till alla medlemmar i lokalkommittén. Många andra IAESTE- kommittéer runt om i världen
har liknande hoodies med IAESTE:s tryck på ryggen och lokalkommitténs namn på bröstet.
Förutom en effektiv marknasföring bidrar även tröjorna till en sammanhållning och känsla av
tillhörighet i utskottet, vilket är viktigt för att hålla motivationen och arbetsglädjen uppe.
Vid rekryteringen i höstas resulterade en effektiv marknadsföring i det högsta
ansökningsantalet någonsin. Detta medförde fem nya medlemmar som självklart ska känna
sig välkomna i gruppen. Därför kommer IAESTE-Lund lägga 1,900 kr plus frakt på fem
stycken likadana hoodies till dem. Till våren sker ännu en rekryteringen, vilket innebär att
kostnaderna stiger ytterligare.
Till vår kännedom kom i höstas beslut om att TLTH:s utskott ska köpa hoodies med
Teknologkårens tryck på ryggen. Dessa ska betalas ur utskottens egen budget. Då utskottet för
närvarande består av 15 stycken medlemmar ligger priset på 7,200 kr. Eftersom IAESTELund:s totala budget är 28,520 kr, innebär Teknologskårens hoodies en stor och oväntad
utgift.

Förslag
Med den budgeten som finns idag är det svårt att lägga ut pengar på nya hoodies. Fördelen
med att istället lägga pengar på våra egna hoodies till de fem nya medlemmarna är en mindre
kostnad och en ökad samhörighet.
Jag yrkar därför på att IAESTE-Lund inte ska behöva köpa in Teknologkårens hoodies.
Pengarna som sparas kan istället gå till utökad marknadsföring som frukostseminarier till
företag, regnskydd till cykeln och tygmärken som annars kan vara svårt att passa in i
budgeten.

I tjänsten,
Erik Sandström,
Ordförande för IAESTE-Lund

STYRELSEHANDLING
Motion angående Creative Cloud

Kämnärsvägen Lund, 19 januari 2016
David Gustavsson, Info emeritus

Motion angående Creative Cloud
Bakgrund
För dem som förstår dessa saker är Adobes kreativa sviter inte bara designprogrammens Rolls
Royce, utan också deras Ford (äldst i gamet), Volvo (säkrast och pålitligast) och Jeep (mest
mångsidig).
Adobe Creative Suite 6 – till vilket Kåren har en licens – är inte längre stött av företaget, och
att köpa till dellicenser (till exempel Lightroom, som skulle göra arbetet med att redigera och
ladda upp bilder smidigare) är därför både kortsiktigt, dyrt och krångligt.
Som jag ser det är enda anledningen att vi inte har uppdaterat till senaste versionen (Adobe
Creative Cloud) att Adobes affärsmodell har ändrats, så att de kör på Studentlund-modellen i
stället för TLTH-modellen, vilket har gjort att det känts krångligt att äska pengar för det.
Utöver Info-datorn har vi en dator (”Designdatorn”) i Expen, som har en licens på det extra
föråldrade Adobe CS5. Jag lämnar den därhän, med tanken att man kan uppdatera den till vår
gamla CS6-licens, men det kan vara värt att fundera på för framtiden.
Nämnas bör att Adobe-programmen är dyra. CS6 kostar(/-de) i runda slängar 15 000 kr, vilket
innebär att vi (om vi köpte det på release-dagen 2012) har skrivit av den licensen med 334 kr i
månaden. CC landar på 525 kr/månad för hela samlingen, men då ingår också fler funktioner
(till exempel tidigare nämnda Lightroom). Vissa rabatter borde vi kunna tillgodogöra oss,
möjligtvis som tidigare licensinnehavare och/eller studenter, men jag äskar fullpris för
säkerhets skull.
Alternativet till att köpa samtliga program är att betala knappa hälften per applikation, men
eftersom Info redan idag använder åtminstone tre av dem regelbundet så är klabbet billigare.

Förslag
Creative Cloud borde ses som en underhållskostnad, men också en investering i Kårens
grafiska arbete.
Jag yrkar därför på
att

Styrelsen godkänner ett budgetavsteg på 525 * 7 = 3 675 kr från HUT04: 5420 för
prenumeration på Creative Cloud samt

att

denna kostnad tas med i arbetet med budgeten för 16/17

För Kåren,

DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig emeritus
Motion angående Creative Cloud
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Kårhuset Lund, 19 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Motion angående CEQ-föreskrifter
Bifogat finnes Studierådskollegiets förslag på CEQ-föreskrifter, som enligt verksamhetsplanen ska tas fram
detta år. Föreskrifterna har arbetats under ledning av Vice Kårordförande med Utbildningsansvar, Filippa
de Laval, och är förankrade i prefektrådet.
Förutom diskussionen om föreskrifterna i sig bör det diskuteras var i styrdokumentsorganisationen dessa
bör läggas. De är väldigt operativa och handfasta, vilket argumenterar för att det bör vara en riktlinje, men
samtidigt sektionsstyrande varför Styrelsen kanske inte borde besluta om dessa. Då kan man tänka sig en
policy eller en form av PM, beslutade av Fullmäktige.

Därför föreslår undertecknad styrelsen
att

anta föreskrifterna som en riktlinje
eller

att

föreslår föreskrifterna för Fullmäktige

I tjänsten

OSKAR HANSSON
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Teknologkåren vid LTH
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
15 december 2015

Riktlinjer för studierådens arbete med
rapporterande kursutvärderingar
Syftet med riktlinjerna
Riktlinjer för studierådens arbete med rapporterande kursutvärderingar ska användas som ett
stöd för studieråden i deras arbete med CEQ-utvärderingarna.
Under rubriken ”Censurering av fritextsvar” beskrivs vad som bör plockas bort och vad som
kan stå kvar i fritextsvaren. Det är viktigt att denna del av riktlinjerna följs noggrant för att
undvika onödiga konflikter och för att säkerställa att studenterna har största möjliga inflytande
över kursernas innehåll och genomförande.
Under rubriken ”Kursutvärderingsmötet” beskrivs hur de enskilda kursombuden kan
förbereda sig inför mötet, vad de ska tänka på under mötet och hur de går tillväga efter mötet.
Denna del av riktlinjerna är att betrakta som en rekommendation och det är upp till varje
studieråd vilka krav studierådet ställer på kursombuden.
De rapporterande kursutvärderingarna är en unik möjlighet att successivt förbättra kurserna
från år till år. Studenterna bör uppmuntras att vara konstruktiva i sina fritextkommentarer.
Genom att vara konstruktiva blir lärarna mer mottagliga för studenternas kommentarer och
möjligheten att ha en konstruktiv dialog kring eventuella problem i kurserna förbättras.
Studenterna bör även uppmuntras att komma med konkreta kommentarer rörande
kursinnehåll och pedagogik. Det är i fritextkommentarerna studenterna kan lyfta om
exempelvis kurslitteraturen inte speglar kursmålen, eller om läraren går igenom delar av
kursmaterialet för snabbt för att studenterna ska förstå.

Censurering av fritextsvar
Vad bör omformuleras?
Följande fritextkommentarer bör omformuleras på ett sådant sätt att studentens åsikt lyfts
fram utan att mottagaren uppfattar svaret som stötande. Om en sådan omformulering är
omöjlig skall kommentaren tas bort.
1. Svordomar
Oavsett om de används i positiv bemärkelse (”… jävligt bra…”) eller negativ bemärkelse (”…
jävligt kass…”)
2. Uttryck, ordval eller formuleringar som på något sätt är riktade till en individ och som
samtidigt kan uppfattas som kränkande
Detta avser såväl kommentarer som faller under diskrimineringslagen som kommentarer som på

annat sätt nedvärderar en person.
3. Osammanhängande och uppenbarligen irrelevanta kommentarer med avsaknad av
struktur där studentens åsikt eller ställningstagande är omöjligt att urskilja
Dravel, trams, nonsens och kommentarer som inte bryter mot riktlinje 2 men som ändå är
nedlåtande eller onödiga i sammanhanget. Exempelvis ”Läraren ser ut som min farfar”, ”Hejsan
Anna!”, ”abc123”
Vad kan stå kvar?
1. Individers namn
Individers namn ska aldrig behöva censureras. Om namnet förekommer i en nedvärderande
kommentar gäller riktlinjerna under ”vad bör omformuleras”.
2. Kommentarer som inte riktar kritik gentemot kursen eller dess genomförande men
som fortfarande är relevanta.
Kommentarer som ”Det förekom fusk på tentan”, ”Tentavakterna pratade högljutt hela tentan”,
”Stolarna i föreläsningssalen är obekväma” eller liknande berör inte kursens innehåll eller utförande,
men är fortfarande relevanta. Kommentarerna bör på något sätt lyftas, men det är upp till varje
enskilt studieråd om dessa ska stå kvar i fritextsvaren. Studieråden bör lyfta kommentarerna till
programledning, prefekt eller studierektor beroende på kommentarens natur.

Kursutvärderingsmötet
Inför mötet
1. Fundera över dina generella intryck från kursen och diskutera med dina kurskamrater.
Var kritisk till fritextsvaren!
2. Fundera över hur kurserna som ligger parallellt fungerar med varandra.
3. Prata ihop dig med de andra kursombuden innan mötet så att ni är överens om vad
som är viktigast att lyfta på mötet.
4. Skriv ner frågor och synpunkter inför mötet, annars glöms de lätt.
5. Läs gärna igenom kursplanen, kolla främst på kursens lärandemål. Speglar det faktiska
kursinnehållet kursmålen?
6. Läs gärna föregående kursers slutrapporter för att bilda en uppfattning om
förändringar därifrån faktiskt genomförts.
7. Jämför gärna arbetsrapporten med gamla arbetsrapporter. Titta på om studenternas
uppfattning av kursen har förändrats och om gamla problem har återgärdats.
8. Fundera på hur man hade kunnat förbättra kursen. Mötet är till för att diskutera och
hitta lösningar på de problem CEQ-svaren tyder på.
9. Kom ihåg att vara konstruktiv!
Under mötet
1. Ta upp prioriterade synpunkter.
2. Utgå i så stor utsträckning det går från fakta från enkäter och observationer.
3. Ställ frågor och kräv sakliga svar. Ge kursledning möjlighet att återkomma med svar,
till exempel via mail.
4. Fråga om tentamensresultat.
5. Diskutera sambandet mellan lärandemålen och tentamen.
6. Formulera eller ge förslag till en förbättringsplan.
7. Kom ihåg att vara konstruktiv!
Efter mötet
1. Sammanfatta intrycken från mötet.
Riktlinjer för studierådens arbete med
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2. Ta eventuellt reda på mer och begär svar från kursledningen.
3. Fundera på vad som är viktigast att ta med i slutkommentarerna, utgå i så stor
utsträckning det går från fakta från enkäter och observationer.
4. Skriv kommentar (eller utkast till!) på hemsidan så fort som möjligt, man glömmer
snabbt det man hade tänkt skriva ner. Tänk på att ta upp positiva saker.
5. Kom ihåg att vara konstruktiv!

Riktlinjer för studierådens arbete med
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Kårhuset Lund, 20 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Motion angående nominering till SFS Styrelse
Varje medlemskår i Sveriges Förenade Studentkårer äger rätt att nominera kandidater till Presidiet eller
Styrelsen. Filippa de Laval har uttryckt intresse för att bli nominerad till SFS Styrelse, en fråga som bör
behandlas av Styrelsen för eventuell nominering.

Därför föreslår undertecknad styrelsen
att

nominera Filippa de Laval till SFS Styrelse verksamhetsåret 2016-2017

Med vänliga hälsningar

OSKAR HANSSON

Styrelseordförande 15/16
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Motion angående Utbildningsutskottets struktur

Kårhuset Lund, 19 januari 2016

Teknologkårens verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 angav att Utbildningsutskottets
struktur och interna arbetsfördelning skulle ses över. En arbetsgrupp, bestående av
undertecknade motionärer, inrättades hösten 2014 som nu avslutar sitt ämbete. Här
presenteras ett slutgiltigt och komplett förslag på ändringar som bör införlivas i
Teknologkårens styrdokument. Det är vår arbetsgrupps mening att samtliga ändringar,
formulerade nedan som att-satser, bör antas inför verksamhetsåret 16/17. Detta med syfte
att befästa ett ändamålsenligt, långsiktigt hållbart och effektivt påverkansarbete. De konkreta
förändringarna av styrdokumenten redogörs för i bilagan ”Förtydligande av föreslagna attsatser”.

Arbetsgruppen presenterade sitt förslag för Kårstyrelsen i slutet av våren 2015. Detta förslag
lyftes sedan som en proposition till FM6 2015 (se bilagan ”Verksamhetsplansgruppens
förslag – Utbildningsstruktur LTH”). Fullmäktige valde att anta förslaget samt att två
arbetsgrupper skulle tillsättas – en som fick i uppdrag att hitta de pengar som behövs för att
införa en till heltidare, samt en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag på
nödvändiga stadge- och reglementesändringar. På mötet diskuterades huruvida alla
utbildningsutskottets heltidare skulle sitta på samma mandatperiod eller inte och det
beslutades att tre av fyra heltidare skulle sitta på verksamhetsår medan den fjärde skulle sitta
på kalenderår. På FM8 lyftes dock frågan igen och här beslutades att alla fyra ska sitta på
verksamhetsår. Av denna anledning är nuvarande VKOi enbart vald på ett halvår.

De större förändringar som förslaget innefattar är:






Införandet av ytterligare en heltidare, Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Det
innebär att Utbildningsutskottets ordförande går från att vara ideell till att vara
heltidsarvoderad.
Generalsekreterare tar rollen som ställföreträdande Kårordförande.
Samtliga Vice kårordföranden byter namn och arbetsfördelning.
o VKOs (som byter namn till Studiesocialt ansvarig) jobbar mindre med
utbildningsbevakning och mer med rena studiesociala frågor, bland annat
genom att jobba tätare med Aktivitetssamordnaren.
o VKOi och VKOu byter namn till Utbildningsansvarig för externa frågor
respektive Utbildningsansvarig för interna frågor.
o Arbetsfördelningen såväl som ansvaret för respektive utbildningsheltidare
blir tydligare och jämnare fördelat.
Kårordförande tar en tydligare roll i påverkansarbetet och agerar språkrör rörande
utbildningspolitiska frågor i högre utsträckning.

Motion angående Utbildningsutskottets struktur
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Motion angående Utbildningsutskottets struktur

Kårhuset Lund, 19 januari 2016

Under arbetet med att ta fram nödvändiga stadge- och reglementesändringar har
arbetsgruppen valt att göra några mindre ändringar jämfört med ursprungsförslaget
(”Verksamhetsplansgruppens förslag – Utbildningsstruktur LTH”):








Generalsekreterare föreslås inte längre byta namn till vice Kårordförande. Under
hösten har en verksamhetsplansgrupp arbetat med att utvärdera hela
heltidargruppen. Verksamhetsplansgruppen har kommit fram till att
Generalsekreterare ej bör byta namn men att Generalsekreteraren bör var
ställföreträdande Kårordförande. Vi har främst fokuserat på Utbildningsutskottets
verksamhet och avstår således från att föreslå en namnändring.
Miljöombudet avskaffas eftersom det för nuvarande inte finns en naturlig roll för
den inom Utbildningsutskottet. Vi anser att arbetsuppgifterna som för nuvarande
åläggs miljöombudet tillhör hela Kårens verksamhet. Således finns det ingen
anledning att ha ett miljöombud.
Utbildningsansvarig för interna frågor respektive utbildningsansvarig för externa
frågor föreslås få varsin suppleantpost i LTHs Ledningsgrupp för
Grundutbildningen (Det som idag heter Utbildningsberedningen). De båda
Utbildningsansvariga kommer besitta spetskunskap inom olika områden relevanta
för mandatet. Det ger en stor fördel för Utbildningsutskottet att kunna skicka en av
dem på ett möte istället för Huvudansvarig för utbildningsfrågor (som redan i
ursprungsförslaget föreslogs få en ordinarie plats).
Vi har insett att reglementets utformning i många avseenden inte har hängt med
utvecklingen av verksamhetens utförande. Därför har statiska arbetsgrupper (SrKår
och SrInt) under Utbildningsutskottet tagits bort till förmån för ett gemensamt
utbildningsutskott, med tillfälliga arbetsgrupper för specifika uppdrag. Därutöver har
inaktuella kollegier (InstX och UNX) tagits bort till förmån för
studeranderepresentantskollegiet (STUX).

En heltidare kostar kåren ungefär 260 000 kr (231 000 kr i arvodering och arbetsgivaravgifter
samt kostnader för överlämning, kläder etc.). En extra heltidare skulle innebära att vi
budgeterade ett negativt resultat så tillvida att inga andra ändringar görs i budgeten. Utgår
man från tidigare års resultat ska detta inte vara ett problem då kåren tenderar att prestera
bättre än budget. Med andra ord har Kårens resultat de senaste åren varit tillräckligt positivt
för att täcka kostnader för ytterligare en heltidare. Till exempel var verksamhetsåret 14/15
budgeterat att gå -316 000 kr men fick ändå ett positivt resultat.
Skillnaden i budget och utfall kan delvis härledas till att Kåren budgeterar intäkterna från
näringslivsverksamheten försiktigt. Dessutom har organisationen en kultur där resultatet på
många resultatenheter sällan hamnar över, men ofta under, budget. En annan anledning som
gör att Kårens resultat blir bättre än budget är att Kåren inte budgeterar några finansiella
intäkter som ränta eller utdelning. Intäkter från finansiella poster är svåra att förutspå och
därför också svåra att budgetera för. Antagandet att Kåren har noll avkastning på kapitalet är
emellertid en underdrift.
Eftersom budgeten och utfallen skiljer sig åt skulle Kåren kunna frigöra mer pengar för den
löpande verksamheten genom att budgetera för negativa resultat. Det ska dock tas i
Motion angående Utbildningsutskottets struktur
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Kårhuset Lund, 19 januari 2016

beaktande att detta skapar större risker för verksamheten och kräver att Kåren har större
kontroll över sina kostnader.
Utöver de ovan nämnda förändringarna bör Kåren fortsätta arbetet med att minska
kostnader inom organisationen. Budgeten har inte utvecklats i takt med verksamheten vilket
har lett till att det finns kostnader som ligger kvar från tidigare år. Det finns dessutom
kostnadsposter som är större än vad de behöver vara. Arbetet med att kostnadseffektivisera
Kåren, som fortgår i samband med budgetarbetet, kommer med andra ord att frigöra pengar
för verksamheten.

För att Teknologkåren framöver ska kunna bedriva ett ändamålsenligt, effektivt och
proaktivt påverkansarbete anser vi att nedanstående förändringar bör antas. Eftersom det
finns ekonomiska resurser såväl som ett behov av förändring av verksamheten yrkar vi på:
1) att

i Stadgarna stryka § 7:2 Sammansättning till förmån för
“§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, huvudansvarig för
utbildningsfrågor, utbildningsansvarig för interna frågor,
utbildningsansvarig för externa frågor, studiesocialt ansvarig,
projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.”

2) att

i Stadgarna stryka § 8:4 Frånfälle till förmån för
“§ 8:4 Frånfälle
Vid Kårordförandes frånfälle träder i dennes ställe Generalsekreterare.”

3) att

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, första att-satsen, stryka
“Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
generalsekreterare

(1)
(1)
(1)”,

till förmån för
“generalsekreterare
huvudansvarig för utbildningsfrågor
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för externa frågor
studiesocialt ansvarig

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)”

samt stryka
”utbildningsutskottets ordförande
4) att

(1)”

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, första att-satsen, stryka
” ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse
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till förmån för
” ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse

5) att

(2o, 2s)”

i Reglementet 4.2.1 Valfullmäktige, andra att-satsen, stryka
”miljöombud

(1)”,

”diskrimineringsombud

(2)”

samt stryka
“ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
ledamot i Grundutbildningsberedningen

(1o,1s)
(2o, 2s)”

till förmån för
”ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för
grundutbildning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas infrastruktur- och
biblioteksberedning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas arbetsgrupp för
jämlikhet, likabehandling och mångfald
6) att

(1o, 2s)”

(1)”

i Reglementet 4.2.3 Övriga val, första att-satsen, stryka
“doktorandombud

8) att

(1o, 2s)

i Reglementet 4.2.2 Höstfullmäktige, första att-satsen, stryka
“Vice Kårordförande för internationella frågor

7) att

(2o, 1s)

(1)”

i Reglementet 4.2.4 Valförfarande lägga till
” En ordinarie och en suppleant plats i SLTH är i första hand
reserverade för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej
har inkommit med förslag, vakantsätts posterna med möjlighet för alla
medlemmar att kandidera.”

9) att

i Reglementet 5.1 Åligganden stryka tolfte att-satsen
“att

10) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av kårens
vice kårordförande som träder i kårordförandes ställe vid dennes
förfall enligt stadgans § 8:4.”

i Reglementet 5.1 Åligganden lägga till att-satsen
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“att

11) att

att
att

ta en aktiv roll i Kårens utbildningspolitiska påverkansarbete,
vara Kårens representant i Lunds Universitets Studentkårers Ting
och Lunds Universitets Studentkårers ordförandekollegium,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs styrelse,
vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium,”

i Reglementet 6.2 Generalsekreterare lägga till att-satserna
“att
att

13) att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte fastställa en generell
arbetsfördelning inom utbildningsutskottets ledningsgrupp.”

i Reglementet 6.1 Kårordförande, efter att-sats tre, lägga till att-satserna
”att
att

12) att

Kårhuset Lund, 19 januari 2016

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete, samt
vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes ställe.”

i Reglementet stryka 6.3 Vice Kårordförande för utbildningsfrågor till förmån för
” 6.3 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för
interna frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens
politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor:
att
att
att
att
att

14) att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av
Kårens pedagogiska pris,
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas
ledningsgrupp för grundutbildning.”

i Reglementet stryka 6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor till förmån
för
”6.5 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens
verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
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Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som
Samordnade studerandeskyddsombud.
Det åligger Studiesocialt ansvarig:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

15) att

samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor,
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,
ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans med
denne ansvara för arbetet med Kårens aktiviteter och
alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt perspektiv,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs arbetsgrupp för
jämlikhet, mångfald och likabehandling,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs infrastruktur- och
biblioteksberedning,
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för
studiesociala frågor,.
i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda Kårens
skyddsombudsarbete.
i rollen som Likabehandlingsombud leda Kårens
likabehandlingsarbete samt erbjuda stöd och representation till
medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under sin
studietid.”

i Reglementet stryka 6.5 Vice Kårordförande för internationella frågor till förmån
för
”6.4 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning
och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig
för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för
Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor:
att
att
att
att

16) att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
samordna och leda Kårens påverkansarbete kopplat till Sveriges
Förenade Studentkårer,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i Lunds Tekniska Högskolas
ledningsgrupp för grundutbildning”

i Reglementet 6.9 Aktivitetssamordnare lägga till att-satsen
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ha god kontakt med Studiesocialt Ansvarig samt tillsammans med
denne ansvara för arbetet med Kårens aktiviteter och
alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt perspektiv.”

i Reglementet Kapitel 6 Presidiet lägga till
” 6.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och
samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
Det åligger Huvudansvarig för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
vara ordförande för Utbildningsutskottet,
vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
vara Kårens huvudansvarig för forsknings- och
forskningsutbildningsfrågor
sammankalla och leda arbetet i strategigruppen,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en suppleant i LTHs styrelse,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1
Valfullmäktige vara en ordinarie ledamot i LTHs ledningsgrupp
GU,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för
utbildningsfrågor.”

samt korrigera numreringen i Kapitel 6 Presidiet därefter.
18) att

i Reglementet 7.9 Utbildningsutskottet i slutet av det första stycket lägga till
“Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt
påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter
bedriver i frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär.”

19) att

i Reglementet stryka 7.9.1 Ledningsgruppen för Utbildning till förmån för
”7.9.1 Ledningsgrupp för Utbildningsutskottet
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom
utbildningsutskottet. Den sammankallas av Huvudansvarig för
utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna frågor såväl som
Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa
frågor, Studiesocialt ansvarig samt erforderligt antal ledamöter.
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Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Medlemmar av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan
adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att

att
att
att
att
att
att

20) att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av
mandat i LTHs beslutande och beredande organ.
föra ett aktuellt register över Kårens studeranderepresentanter i
LTHs beslutande och beredande organ, samt att informera
berörda organs ordförande, eller motsvarande, om vilka personer
som Kåren utsett till studeranderepresentanter.
bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs i enlighet med
4.2 till kårstyrelsen.
till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning,
som ej regleras i reglementet, inom ledningsgruppen.
Utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av kåren
initierade, arbetsgrupper
genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att
effektivisera det gemensamma påverkansarbetet.
genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar
gentemot LTHs studenter med avseende på utbildningsrelaterade
frågor.
i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper
verka för en höjd utbildningskvalité.”

i Reglementet 7.9.2 Arbetsgrupper stryka
“Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.”
till förmån för
“Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de
arbetsgrupper vars ansvarsområden stadgas nedan.”

21) att

i Reglementet stryka 7.9.2.1 Gemensamma Studierådet.

22) att

i Reglementet stryka 7.9.2.2 Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella
Studierådet.

23) att

i Reglementet stryka 7.9.2.3 Strategigruppen till förmån för
”7.9.2.1 Strategigruppen
Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är
dessutom ansvarig för att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen.
Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög utsträckning som möjligt ha
en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
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Det åligger Strategigruppen
att

att
24) att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk
karaktär till fullmäktige, utskottets övriga grupper samt
studeranderepresentanter i LTHs beslutande och beredande
organ.
underhålla och bereda underlag till Kårens åsiktsprogram.”

i Reglementet stryka 7.9.2.4 Generiska Arbetsgrupper till förmån för
”7.9.2.2 Generiska Arbetsgrupper
Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper.
Behovet av införandet av en generisk arbetsgrupp ska förankras i
utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt syfte kopplat
till berikandet av samtliga studenters studiesituation.
Ledningsgruppen bestämmer på förhand vem som är ordförande för
arbetsgrupperna. I de fall ordföranden av arbetsgrupperna inte är en
ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden för arbetsgrupperna
löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till
ledningsgruppen.”

25) att

i Reglementet stryka 7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet till förmån för
”7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas. Kollegiet sammankallas
av Studiesocialt ansvarig.”

26) att

i Reglementet stryka 7.9.3.2 Studierådskollegiet till förmån för
”7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande.
Kollegiet sammankallas av Utbildningsansvarig för interna frågor.”

27) att

i Reglementet stryka 7.9.3.3 Utbildningsnämndskollegiet till förmån för
”7.9.3.3 Studeranderepresentantskollegiet
Alternativ titulering är STUX
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant
från alla av LTHs beslutande och beredande organ.
Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre delkollegier med
avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp
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beslutar om antalet, omfattningen samt ansvarig för sammankallande
av delkollegier.”
28) att

i Reglemente stryka 7.9.3.4 Världsmästarkollegiet till förmån för
”7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VMX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig
ledamot till att sammankalla och leda Kollegiet.”

29) att

i Reglemente stryka 7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet till förmån för
”7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet
ingår sektionernas likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att
att
att
att
att
att

aktivt motverka diskriminering,
erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av
personer kopplade till Lunds Tekniska Högskola eller Kåren,
informera studenterna om deras rättigheter,
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,
bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med
likabehandlingsfrågor,
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds
Tekniska Högskolas verksamhet.”

30) att

i Reglemente stryka 7.9.3.6 Institutionsstyrelsekollegiet

31) att

i Reglemente stryka 7.9.4 Poster

32) att

i Reglementet 14.3 Kollegierna stryka

“studierådsordförandekollegium
utbildningsnämndskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium

vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för internationella frågor
vice kårordförande för studiesociala frågor“

till förmån för
“studierådskollegium
studeranderepresentantskollegium

utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för interna frågor
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ledamot i Utbildningsutskottets ledningsgrupp
studiesocialt ansvarig”

i Policy för riktlinjer stryka
”Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s
slut till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år
för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande
för internationella frågor och Projektledare ARKAD. För nyvald
utgår en veckas arvodering i december månad för överlämning.
Arvode utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i
läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för
Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för
studiesociala frågor.”
till förmån för
”Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s
slut till och med sista dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år
för Informationsansvarig, Aktivitetssamordnare och Projektledare
ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad
för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år
för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig,
Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor samt Studiesocialt
ansvarig.”

35) att

ändringarna i att-satserna 3-8 börjar gälla omgående, ändringarna i att-sats 34
börjar gälla första vardagen efter läsperiod 4 2016 och övriga ändringar börjar gälla
1 juli 2016.

I kärnverksamhetens tjänst,

MICAELA BORTAS
VKOs 14/15,
Styrelseledamot 15/16

SARA GUNNARSSON
Kårordförande 14/15

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
VKOu 14/15
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

DANIEL LUNDELL
VKOu 13/14
Styrelseledamot 14/15

JACOB ADAMOWICZ
Styrelseordförande 14/15

LINNEA THÖRNQVIST
VKOi 2015

Motion angående Utbildningsutskottets struktur

11 (11)

Förtydligande av föreslagna att-satser

Detta dokument redogör för vilka effekter att-satserna i motionen har på nuvarande
styrdokument.
Gult: Modifierad text
Grönt: Tillagd text
Rött: Borttagen text
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Förtydligande av föreslagna att-satser

§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, vice kårordförande för
utbildningsfrågor, vice kårordförande för studiesociala frågor, vice kårordförande för
internationella frågor, projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.
§ 7:2 Sammansättning
Presidiet utgörs av kårordförande, generalsekreterare, huvudansvarig för utbildningsfrågor,
utbildningsansvarig för interna frågor, utbildningsansvarig för externa frågor, studiesocialt
ansvarig, projektledare ARKAD, näringslivsansvarig, informationsansvarig,
aktivitetssamordnare samt pedell.

§ 8:4 Frånfälle
Vid kårordförandens frånfälle träder i dennes ställe den vice kårordföranden som utses av
kårstyrelsen, vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte.
§ 8:4 Frånfälle
Vid Kårordförandes frånfälle träder i dennes ställe Generalsekreterare.
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Förtydligande av föreslagna att-satser

Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
kårordförande
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor
generalsekreterare
pedell
näringslivsansvarig
kårstyrelsens ordförande
ledamot i kårstyrelsen
Pålsjö Ängsblads redaktör
sakrevisor
sakrevisorssuppleant
arkivutskottets ordförande
tackmästeriutskottets ordförande
utbildningsutskottets ordförande
Kårhusservices förvaltare
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3o, 3s)

Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
kårordförande
generalsekreterare
huvudansvarig för utbildningsfrågor
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för externa frågor
studiesocialt ansvarig
pedell
näringslivsansvarig
kårstyrelsens ordförande
ledamot i kårstyrelsen
Pålsjö Ängsblads redaktör
sakrevisor
sakrevisorssuppleant
arkivutskottets ordförande
tackmästeriutskottets ordförande
Kårhusservices förvaltare
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse

Bilaga till motion angående
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(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2o,2s)
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Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
medaljkommiténs ordförande
balmästare
datoransvarig
miljöombud
programmästare
rullechef
tut-chef
diskrimineringsombud
ledamot i datorsystemgruppen
superintendent
arkivarie
kårfotograf
ledamot i husutskottet
ledamot i idrottsutskottet
ledamot i aktivitetsutskottet
ledamot i tackmästeriutskottet
ledamot i utbildningsutskottet
ledamot i Medaljkommitén
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
ledamot i Grundutbildningsberedningen
F1 Röj Boss
Head of International Introduction

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

(12)
(1o,1s)
(2o, 2s)
(1)
(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid valfullmäktige välja följande poster:
medaljkommiténs ordförande
balmästare
datoransvarig
programmästare
rullechef
tut-chef
ledamot i datorsystemgruppen
superintendent
arkivarie
kårfotograf
ledamot i husutskottet
ledamot i idrottsutskottet
ledamot i aktivitetsutskottet
ledamot i tackmästeriutskottet
ledamot i utbildningsutskottet
ledamot i Medaljkommitén
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp
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(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(12)
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för grundutbildning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas infrastruktur- och
biblioteksberedning
ledamot i Lunds Tekniska Högskolas arbetsgrupp för
jämlikhet, likabehandling och mångfald
F1 Röj Boss
Head of International Introduction

(2o, 1s)
(1o, 2s)
(1o, 2s)
(1)
(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid höstfullmäktige välja följande poster:
projektledare ARKAD
informationsansvarig
Vice Kårordförande för internationella frågor
Aktivitetssamordnare
nollegeneral
talman
fullmäktiges sekreterare
valberedningens ordförande
ledamot i valberedningen
valnämndens ordförande
ledamot i valnämnden
ledamot i rekryteringsnämnden
ledamot i karriärnämnden

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2o, 2s)
(2o, 2s)

Det åligger Fullmäktige
att

vid höstfullmäktige välja följande poster:
projektledare ARKAD
informationsansvarig
Aktivitetssamordnare
nollegeneral
talman
fullmäktiges sekreterare
valberedningens ordförande
ledamot i valberedningen
valnämndens ordförande
ledamot i valnämnden
ledamot i rekryteringsnämnden
ledamot i karriärnämnden

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2o, 2s)
(2o, 2s)

Det åligger Fullmäktige
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att

vid lämplig tidpunkt välja följande poster:
doktorandombud
ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige

att

vart tredje år under höstfullmäktige välja
Inspektor (1)

att

vid höstens första möte välja följande poster:
BEST-ordförande

(1)

att

under valfullmäktige året före jubileumsår välja följande poster:
Jubileumsgeneral

(1)

(1)

Det åligger Fullmäktige
att

vid lämplig tidpunkt välja följande poster:
ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige

att

vart tredje år under höstfullmäktige välja
Inspektor (1)

att

vid höstens första möte välja följande poster:
BEST-ordförande

(1)

att

under valfullmäktige året före jubileumsår välja följande poster:
Jubileumsgeneral

(1)

4.2.4 Valförfarande
Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens ordförande. Därefter väljs
kårstyrelsens ordförande bland dessa ledamöter.
4.2.4 Valförfarande
Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens ordförande. Därefter väljs
kårstyrelsens ordförande bland dessa ledamöter.
En av de ordinarie posterna och en av suppleantposterna i SLTH är i första hand reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag,
vakantsätts posterna med möjlighet för alla medlemmar att kandidera.
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Det åligger kårstyrelsen […]
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av kårens vice kårordförande
som träder i kårordförandes ställe vid dennes förfall enligt stadgans § 8:4.”

Ingen

Ingen
Det åligger kårstyrelsen […]
att

vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte fastställa en generell arbetsfördelning
inom utbildningsutskottets ledningsgrupp.”
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Det åligger kårordförande
att
kalla till kårstyrelsens sammanträde,
att
leda och övervaka kårstyrelsens arbete,
att
övervaka arbetet i utskotten,
att
i officiella sammanhang representera Kåren,
att
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena, samt
att
vara Kårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för kårordföranden.
att
Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt.”
Det åligger kårordförande
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

kalla till kårstyrelsens sammanträde,
leda och övervaka kårstyrelsens arbete,
övervaka arbetet i utskotten,
ta en aktiv roll i Kårens utbildningspolitiska påverkansarbete,
vara Kårens representant i Lunds Universitets Studentkårers Ting och Lunds
Universitets Studentkårers ordförandekollegium,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs styrelse,
vara en ordinarie ledamot i LTHs presidium,
i officiella sammanhang representera Kåren,
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena, samt
vara Kårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för kårordföranden.
Kårordförande skall agera som Teknologkåren vid LTH aktieägarrepresentant i de
bolag där det är nödvändigt.”

Ingen
Det åligger Generalsekreterare […]
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete, samt
vid Kårordförandes frånfälle träda i dennes ställe.”
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”6.3 Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Alternativ titulering är VKOu alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
utbildningsfrågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Det åligger Vice Kårordförande för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens påverkansarbete i utbildningsfrågor
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av Kårens pedagogiska pris
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet
leda och fördela Gemensamma Studierådets arbete att löpande avrapportera
Gemensamma Studierådets arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor

6.3 Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans
med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för interna frågor:
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
i samarbete med studierådskollegiet besluta om mottagare av Kårens pedagogiska
pris,
sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet och
Studeranderepresentantkollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning.

6.4 Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Alternativ titulering är VKOs alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
studiesociala frågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor är tillika Likabehandlingsombud.
Det åligger Vice Kårordförande för studiesociala frågor:

Bilaga till motion angående
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att
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och studentförsäkringar
löpande avrapportera LiBes arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor

6.5 Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor.
Denne ansvarar också för att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv.
Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som Samordnade
studerandeskyddsombud.
Det åligger Studiesocialt ansvarig:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

samordna och leda Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor,
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och
studentförsäkringar,
ha god kontakt med Aktivitetssamordnare samt tillsammans med denne ansvara för
arbetet med Kårens aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs arbetsgrupp för jämlikhet, mångfald och likabehandling,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs infrastruktur- och biblioteksberedning,
sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet,
sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet,
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för studiesociala frågor,.
i rollen som Samordnande studerandeskyddsombud leda Kårens
skyddsombudsarbete.
i rollen som Likabehandlingsombud leda Kårens likabehandlingsarbete samt erbjuda
stöd och representation till medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade under
sin studietid

Notera att ändring av paragrafnumrering sker så att Studiesocialt ansvarig och
Utbildningsansvarig för externa frågor byter plats.
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6.5 Vice Kårordförande för internationella frågor
Alternativ titulering är VKOi alternativt Vice Kårordförande.
Vice Kårordförande för internationella frågor samordnar och leder Kårens arbete för
internationalisering, samt stödjer Kårordföranden i dennes arbete.
Det åligger Vice Kårordförande för internationella frågor:
att
att
att
att
att
att
att
att
att

vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
samordna och leda Kårens internationaliseringsarbete
verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med och informera sektionernas
studieråd
sammankalla och leda arbetet i Världsmästarkollegiet
leda och fördela SRInt:s arbete
löpande avrapportera SRInt:s arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
vara Kårens representant i REFTEC:s samarbetsorgan för internationella frågor
vara Head of International Introduction behjälplig i dennes arbete

6.4 Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av
Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar
tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.
Det åligger Utbildningsansvarig för externa frågor:
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
samordna och leda Kårens påverkansarbete kopplat till Sveriges Förenade
Studentkårer,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i Lunds Tekniska Högskolas ledningsgrupp för grundutbildning

Notera att ändring av paragrafnumrering sker så att Studiesocialt ansvarig och
Utbildningsansvarig för externa frågor byter plats.

Ingen
Det åligger aktivitetssamordnare […]
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att

ha god kontakt med Studiesocialt Ansvarig samt tillsammans med denne ansvara för
arbetet med Kårens aktiviteter och alkoholrelaterade frågor ur ett studiesocialt
perspektiv.

Ingen
6.3 Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och samordna
utbildningsutskottets dagliga verksamhet.
Det åligger Huvudansvarig för utbildningsfrågor:
att
att
att
att
att
att
att
att

verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter,
vara ordförande för Utbildningsutskottet,
vara kontaktperson till Doktorandsektionens studieråd,
vara Kårens huvudansvarig för forsknings- och forskningsutbildningsfrågor
sammankalla och leda arbetet i strategigruppen,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
suppleant i LTHs styrelse,
utöver de representanter som tillsätts i enlighet med 4.2.1 Valfullmäktige vara en
ordinarie ledamot i LTHs ledningsgrupp GU,
representera Kåren i REFTEC:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
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Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall verka för att
främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt
med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv.
Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall verka för att
främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt
med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv. Således bär Utbildningsutskottet det yttersta ansvaret för allt påverkansarbete
som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter bedriver i frågor och ärenden av
utbildningsrelaterad karaktär.

7.9.1 Ledningsgruppen för Utbildning
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av ordförande.
Ledningsgruppen består av Vice Kårordförande för utbildningsfrågor, Vice Kårordförande
för studiesociala frågor, Vice Kårordförande för internationella frågor, samt Ordförande och
Vice Ordförande för utskottet. Kårstyrelse samt revisor är ständigt adjungerade med
yrkande- och yttranderätt.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att
att
att

inom sig utse en huvudansvarig för forsknings- och forskarutbildningsfrågor
i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i institutions-,
hus- och avdelningsråd, programledningar, utbildningsnämnder samt övriga externa
organ där Kåren har representanter
inom sig utse en huvudansvarig för utbildningspolitiska frågor
föra ett aktuellt register över Kårens representanter i externa organ, samt att informera
berörda organ om vilka personer Kåren utsett till representanter
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7.9.1 Ledningsgrupp för Utbildningsutskottet
Alternativ titulering är LeG.
Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den
sammankallas av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna
frågor såväl som Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för
ledningsgruppen.
Ledningsgruppen består av Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsvarig för
interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor, Studiesocialt ansvarig samt erforderligt
antal ledamöter. Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Medlemmar av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan adjungeras.
Det åligger ledningsgruppen:
att
att
att
att
att
att
att
att

i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i LTHs
beslutande och beredande organ.
föra ett aktuellt register över Kårens studeranderepresentanter i LTHs beslutande och
beredande organ, samt att informera berörda organs ordförande, eller motsvarande,
om vilka personer som Kåren utsett till studeranderepresentanter.
bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs i enlighet med 4.2 till kårstyrelsen.
till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning, som ej regleras i
reglementet, inom ledningsgruppen.
Utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av kåren initierade,
arbetsgrupper
genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för att effektivisera det
gemensamma påverkansarbetet.
genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar gentemot LTHs
studenter med avseende på utbildningsrelaterade frågor.
i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper verka för en höjd
utbildningskvalité.

7.9.2 Arbetsgrupper
Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars ansvarsområden
stadgas nedan.
7.9.2 Arbetsgrupper
Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de arbetsgrupper vars
ansvarsområden stadgas nedan.

7.9.2.1 Gemensamma Studierådet
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Alternativ titulering är SRKår.
Gruppens arbete leds och fördelas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor. Samtliga
studenter på LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt på Gemensamma
Studierådets möten.
Det åligger Gemensamma Studierådet
att
att
att
att
att

samordna och bedriva utbildningsbevakning av kurser utanför obligatoriet
i samarbete med SRX handlägga utbildningsfrågor som berör hela fakulteten
ansvara för att det årligen arrangeras utbildningar för externa representanter
bistå Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor i dennes arbete
i övrigt verka för en höjd utbildningskvalitet vid Lunds Tekniska Högskola

Ingen

7.9.2.2 Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet
Alternativ titulering är SRInt eller ArbInt.
Arbetsgruppen rapporterar till Vice Kårordförande för Internationella frågor, om ej annat
beslutas är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Samtliga studenter på
LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt på Internationella
Arbetsgruppen tillika Studierådets möten. I arbetsgruppen ingår förutom därtill av
fullmäktige valda ledamöter ordförandena för IAESTE och BEST.
Det åligger Internationella Arbetsgruppen tillika Studierådet
att
att
att
att
att
att

bevaka studenternas intressen i frågor med internationell anknytning
verka för en god integrering av internationella studenter i kårens verksamhet
verka för en god integration mellan inhemska och utländska studenter
anordna evenemang, fadderi och annan verksamhet som främjar internationalisering
bistå Vice Kårordförande för Internationella frågor i dennes arbete
i övrigt verka för en ökad internationalisering inom Kåren och Lunds Tekniska
Högskolas verksamhet och ledning.

Ingen

7.9.2.3 Strategigruppen
Arbetsgruppen rapporterar till Utbildningsutskottets Ordförande, om ej annat beslutas av
ledningsgruppen är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Arbetsgruppen
bör inkludera ledamöter från fullmäktige samt övriga grupper och organ inom utskottet i sin
sammansättning.
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Det åligger Strategigruppen
att
att

bereda strategiska och utbildningspolitiska frågor till fullmäktige samt utskottets
övriga grupper
underhålla och bereda underlag till Kårens olika åsiktsprogram

7.9.2.1 Strategigruppen
Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är dessutom ansvarig för
att leda och fördela arbetet inom Strategigruppen. Arbetsgruppen bör eftersträva att i så hög
utsträckning som möjligt ha en mångfald av representanter med avseende på roller eller
förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner.
Det åligger Strategigruppen
att
att

bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk karaktär till fullmäktige,
utskottets övriga grupper samt studeranderepresentanter i LTHs beslutande och
beredande organ.
underhålla och bereda underlag till Kårens åsiktsprogram.

7.9.2.4 Generiska Arbetsgrupper
Utöver ovan stipulerade stående arbetsgrupper må ledningsgruppen inrätta erforderligt antal
övriga arbetsgrupper. Dessa skall ha ett tydligt uppdrag och rapportera till någon på förhand
bestämd ledamot av ledningsgruppen.

7.9.2.2 Generiska Arbetsgrupper
Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper. Behovet av införandet av en
generisk arbetsgrupp ska förankras i utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt
syfte kopplat till berikandet av samtliga studenters studiesituation. Ledningsgruppen
bestämmer på förhand vem som är ordförande för arbetsgrupperna. I de fall ordföranden av
arbetsgrupperna inte är en ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden för arbetsgrupperna
löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till ledningsgruppen.

7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud samt Kårens samordnande
studerandeskyddsombud. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för studiesociala
frågor.

Bilaga till motion angående
Utbildningsutskottets struktur

16 (22)

Förtydligande av föreslagna att-satser

7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkyX.
I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud. Kollegiet sammankallas av
Studiesocialt ansvarig.

7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga studierådsordföranden samt ordföranden för
arbetsgrupperna SRKår och SRInt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor.

7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX.
I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande. Kollegiet sammankallas
av Utbildningsansvarig för interna frågor.

7.9.3.3 Utbildningsnämndskollegiet
Alternativ titulering är UNX.
I Utbildningsnämndskollegiet ingår de som innehar TLTH-mandat i utbildningsnämnderna.
Övriga ledamöter i utbildningsnämnderna är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.

7.9.3.3 Studeranderepresentantskollegiet
Alternativ titulering är STUX
I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant från alla av LTHs
beslutande och beredande organ. Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre
delkollegier med avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas av
Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp beslutar om antalet,
omfattningen samt ansvarig för sammankallande av delkollegier.
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7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VmX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Internationella frågor.

7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VmX.
I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga
internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig ledamot till att
sammankalla och leda Kollegiet.

7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Vice Kårordförande Studiesociala frågor. I kollegiet
ingår sektionernas likabehandlingsombud.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att
att
att
att
att
att

aktivt motverka diskriminering
erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till
Lunds Tekniska Högskola eller Kåren.
informera studenterna om deras rättigheter
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan
bistå Vice Kårordförande för Studiesociala frågor i dennes arbete med
likabehandlingsfrågor
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet

7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe.
Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet ingår sektionernas
likabehandlingsombud eller motsvarande.
Det åligger Likabehandlingskollegiet
att

aktivt motverka diskriminering,
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att
att
att
att
att

erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till
Lunds Tekniska Högskola eller Kåren,
informera studenterna om deras rättigheter,
upprätta och underhålla en likabehandlingsplan,
bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med likabehandlingsfrågor,
i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet.

7.9.3.6 Institutionsstyrelsekollegiet
Alternativ titulering är InstX.
I Institutionsstyrelsekollegiet ingår de som innehar TLTH-mandat i institutionsstyrelserna.
Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.

Ingen.

7.9.4 Poster
7.9.4.1 Utbildningsutskottets Ordförande
Alternativ titulering är LeGO.
Utbildningsutskottets ordförande sammankallar och leder arbetet i ledningsgruppen.
Det åligger Utbildningsutskottets Ordförande:
att
att
att

med sammankalla ledningsgruppen
leda och fördela arbetet i ledningsgruppen
sammankalla samt leda och fördela arbetet i strategigruppen

7.9.4.2 Utbildningsutskottets Vice Ordförande
Det åligger Utbildningsutskottets Vice Ordförande:
att
att

då så erfordras träda i Utbildningsutskottets Ordförandes ställe
vara Utbildningsutskottets Ordförande behjälplig i dennes arbete

7.9.4.3 Likabehandlingsombud
Alternativ titulering är LikO.
Likabehandlingsombudet skall erbjuda stöd och representation till medlemmar som anser sig
blivit diskriminerade av personer kopplade till LTH.
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Likabehandlingsombudet är Vice Kårordförande för Studiesociala frågor. Vice
Kårordförande för studiesociala frågor är ansvarig för att leda arbetet i LiBe.
Det åligger Likabehandlingsombudet
att
att
att

leda Kårens likabehandlingsarbete
leda och fördela arbetet inom Likabehandlingskollegiet
bevaka kårens intressen i olika organ för likabehandlingsfrågor.

7.9.4.5 Doktorandombud
Doktorandombud samordnar och leder tillsammans med vice kårordförande och
doktorandsektionens styrelse Kårens arbete i forskarutbildningsfrågor.
Det åligger doktorandombudet
att
att
att

bevaka Kårens intressen i olika organ för forskarutbildningsfrågor
att informera medlemmarna om forskarutbildningsfrågor
närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten

7.9.4.6 Samordnande studerandeskyddsombud
Det samordnande studerandeskyddsombudet bevakar Kårens intressen i organ för
arbetsmiljöfrågor, samt informerar medlemmarna om arbetsmiljöfrågor. Det samordnande
studerandeskyddsombudet är tillrika Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
Det åligger samordnande studerandeskyddsombudet att under lämpliga former kontinuerligt
hålla kontakt med sektionernas studerandeskyddsombud, samt att dessa hålls utbildade.
7.9.4.7 Miljöombud
Miljöombudet bevakar Kårens intresse i organ där miljömässig hållbar utveckling diskuteras.
Vidare bevakar miljöombudet Kårens verksamhet ur ett miljöperspektiv för att minimera
Kårens negativa påverkan på den yttre miljön. Det är därför viktigt att Miljöombudet är
påläst om aktuella föreskrifter som föreligger vid både Lunds universitet och vid LTH. Det
är även viktigt att Miljöombudet känner till vilka policyn och riktlinjer som berör miljömässig
hållbar utveckling på Kåren och hjälper till i de fall då dessa behöver utvecklas.
Miljöombudet kan även agera stöd vid liknande arbete på sektionerna och har i uppdrag att
skapa engagemang och vara drivande i utvecklingen av hållbart miljömässigt arbete på hela
LTH.

Ingen
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Följande ständiga kollegier finns (med Kårens representant angiven):
ordförandekollegium
industrikontaktskollegium
sexmästarkollegium
studierådsordförandekollegium
utbildningsnämndskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium
programmästarkollegium
infokollegium
cafémästarkollegium
överphöskollegium
pengakollegium
idrottskollegium
arkivariekollegium

kårordförande
näringslivsansvarig
aktivitetssamordnare
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för utbildningsfrågor
vice kårordförande för internationella frågor
vice kårordförande för studiesociala frågor
aktivitetssamordnare
informationsansvarig
generalsekreterare
nollegeneral
generalsekreterare
idrottsutskottets ordförande
arkivutskottets ordförande

Följande ständiga kollegier finns (med Kårens representant angiven):
ordförandekollegium
industrikontaktskollegium
sexmästarkollegium
studierådskollegium
studeranderepresentantskollegium
världsmästarkollegium
skyddsombudskollegium
likabehandlingskollegium
programmästarkollegium
infokollegium
cafémästarkollegium
överphöskollegium
pengakollegium
idrottskollegium
arkivariekollegium
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kårordförande
näringslivsansvarig
aktivitetssamordnare
utbildningsansvarig för interna frågor
utbildningsansvarig för interna frågor
ledamot i Utbildningsutskottets
ledningsgrupp
studiesocialt ansvarig
studiesocialt ansvarig
aktivitetssamordnare
informationsansvarig
generalsekreterare
nollegeneral
generalsekreterare
idrottsutskottets ordförande
arkivutskottets ordförande
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Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista
dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig,
Aktivitetssamordnare, Vice Kårordförande för internationella frågor och Projektledare
ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i december månad för överlämning. Arvode
utgår för tiden från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30
juni nästföljande år för Kårordförande, Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor samt Vice Kårordförande för studiesociala frågor.
Arvode utgår från första vardagen efter tentaperioden i läsperiod 2:s slut till och med sista
dagen innan läsperiod 3 börjar nästföljande år för Informationsansvarig,
Aktivitetssamordnare och Projektledare ARKAD. För nyvald utgår en veckas arvodering i
december månad för överlämning. Arvode utgår för tiden från första vardagen efter
tentaperioden i läsperiod 4:s slut till och med 30 juni nästföljande år för Kårordförande,
Generalsekreterare, Pedell, Näringslivsansvarig, Huvudansvarig för utbildningsfrågor,
Utbildningsansvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor samt
Studiesocialt ansvarig.
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Verksamhetsplansgruppen förslag Utbildningsstruktur TLTH
Bakgrund
Arbetet med den nya strukturen grundar i följande ur Verksamhetsplanen 14/15:
Utveckling av kårens påverkansarbete
En central del i kårens verksamhet är påverkansarbetet gentemot exempelvis LTH
(Lunds Tekniska Högskola) och Lunds universitet, framförallt i syfte att påverka vår utbildning och
situationen kring denna. Under verksamhetsåret 2013/2014 har brister i organisationen kring
påverkansarbetet uppmärksammats.
Genom den organisationsöversyn som gjorts 2013/2014 har man uppmärksammat att det finns en
brist i tydligheten gällande arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordförandena. De
första stegen mot en bättre struktur måste ske under sommarens överlämning där en tydlig diskussion
tas kring arbetsuppgifterna och ansvarsfördelningen mellan de vice kårordförandena. Även efter detta
så krävs en utvärdering under året hur det förändrade arbetet har fallit ut.
Utbildningsutskottet har sedan 2011 haft en ny struktur som skiljer sig ganska mycket från andra
utskott. Utskottet består bland annat av en ledningsgrupp under ledning av en ideell ordförande samt
ett rådgivande organ (strategigruppen) och ett par undergrupper såsom exempelvis kårens studieråd
(SRKår). Efter ett antal år med denna struktur är det dags att se över hur strukturen fungerar och hur
de olika grupperna lever upp till sitt syfte.
•
•

Utvärdera arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordföranden.
Utvärdera utbildningsutskottets struktur.

Inledning

Utöver det faktum att ansvarfördelningen mellan de tre vice kårordförandena har varit otydlig har
även strukturen i utbildningsutskottet varit det. Detta beror delvis på otydligt definierade
arbetsuppgifter på de utbildningsansvariga i kombination med att området utbildning är väldigt brett.
Det beror även på att arbetsbelastningen, trots otydligheten, har varit väldigt stor, främst på Vice
Kårordförande med utbildningsansvar (VKOu). Vi har i arbetsgruppen därför valt att slå ihop
ovanstående delmål för att lösa problemet i stort.
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Förslag – Övergripande
För att lösa problemet med arbetsbelastningen var gruppen tidigt eniga om att mer resurser krävs på
utbildningsområdet. Detta var även någonting som Fullmäktige tog ett inriktningsbeslut om under
hösten 2014. Verksamhetsplanen tenderar till exempel att vara väldigt utbildningstung utan att kåren
har kunnat möta de behov av resurser som krävs, särskilt med avseende på att detta arbete sker utöver
den löpande verksamheten. Vi föreslår därför att den idag ideellt engagerade utskottsordföranden
övergår till en heltidspost samt att Vice Kårordförande med internationellt ansvar (VKOi) övergår till
att arbeta helt med utbildningsfrågor (i enlighet med VKOi-arbetsgruppens förslag).
I samband med att mer resurser läggs på utbildningsområdet kan Vice Kårordförande med
studiesocialt ansvar (VKOs), som idag till stor del har ansvar för rent utbildningspolitiska frågor, ta ett
större studiesocialt ansvar och arbeta närmare kårens övriga verksamhet, och framförallt fritidsbenet.
Det är dock viktigt att VKOs är fortsatt insatt i kårens utbildningsverksamhet enligt förslag på
ansvarsfördelning nedan då arbetsmiljöarbetet inte går att särskilja helt från utbildningsområdet. Den
stora skillnaden blir alltså att VKOs arbete inte blir lika tvådelat som det är idag. Istället blir VKOs
utbildningspolitiska ansvar endast det som är det studiesociala inom utbildningsområdet.
Som ytterst ansvarig för kårens påverkansarbete bör Kårordförande (KO) representera kåren på LUgemensam nivå i större utsträckning än i dagsläget. Detta kräver att KO är mer delaktig i kårens
utbildningspolitiska arbete. Då KO redan dagsläget har tagit ett steg närmare utbildningsområdet
anser vi att en ökad delaktighet i utbildningsfrågor känns naturlig och att arbetsbelastningen på KO
inte kommer öka märkbart. Detta förutsätter dock att Generalsekreteraren (GS) kan stödja KO
ytterligare i sitt arbete och att ansvarsfördelningen däremellan är god. Den stora skillnaden blir att KO
förväntas vara mer insatt i kårens utbildningspolitiska verksamhet för att kunna representera denna
utåt i större utsträckning likt många andra kårordföranden gör idag både lokalt och nationellt. Även
här går mer detaljer om ansvarfördelning att finna nedan.
Sammanfattningsvis föreslår vi en struktur som är i enlighet med andra kårer där TLTH får mer
resurser på utbildning. Detta innebär i sin tur att vi kan arbeta mer proaktivt med både
utbildningspolitiska och studiesociala frågor. Vi får även möjlighet att engagera oss mer på LUgemensam nivå där vi i dagsläget har väldigt låg närvaro och skulle behöva lägga mer tid för att öka
våra möjligheter att påverka. Förslaget ger oss även möjlighet att ta större plats i vårt nationella arbete
och arbeta proaktivt även här.

Förslag på titlar och ansvarsfördelning i utbildningsutskottet
Utöver förslagen på representation i olika organ nedan så finns ett behov av att i förväg definiera de
olika posternas fokusområden. Detta för att rätt person ska hamna på rätt post.
Vi ser först och främst ett behov av att ha en heltidarpost som kan samordna allt det
utbildningspolitiska arbete som bedrivs på kåren och som idag görs av en ideell utskottsordförande. Vi
vill i övrigt behålla utskottet som det ser ut i dag. Vi föreslår att denne heltidare kallas för
Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne person ska bland annat se till att prioriteringar i utskottet görs,
ha en övergripande koll på deadlines och hålla en beslutsuppföljning i utskottet så att inga frågor faller
mellan stolarna. Huvudansvarig för utbildningsfrågor bör även vara den som agerar representant för
utbildningsfrågor gentemot doktoranderna, i utbildningsberedningen (UBB) och tillsammans med KO
på LTHs ledningsnivå.
De heltidsarvoderade utbildningsansvariga (2st) som alltså inte leder utskottsarbetet bör båda kallas
för just utbildningsansvariga då de båda kommer arbeta rent utbildningspolitiskt. För att bedriva ett
nationellt påverkansarbete behöver dock kåren en utbildningsansvarig som är politiskt lagd och
intresserad av det rent politiska (det ”politiska spelet” om så vill) och en utbildningsansvarig som är
intresserad av att samordna det arbete som kårens alla studeranderepresentanter bedriver. Här tror vi
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att kåren söker två personer med lite olika intressen. En som vill bedriva nationellt utbildningspolitiskt
påverkansarbete och en som vill samordna och leda studentgrupper på fakultetsnivå. På de
utbildningsansvariga kan även den internationella representation som kommer finnas kvar och måste
samordnas läggas. Dessa två kan även ta ett större ansvar med verksamhetsplansarbetet och lägga mer
tid på studentärenden än vad som är möjligt idag. Mer tid kommer även kunna läggas på det
gemensamma arbetet i utskottet med till exempel utbildningar, Speak Up Days, workshops,
nyhetsbrev, undersökningar, förankring m.m.
Med detta sagt så ser vi dock fördelar med att i efterhand dela in specifika arbetsuppgifter mellan de
utbildningsansvariga så som den internationella representationen och ansvaret för kollegierna. Denna
indelning sker likt tidigare år under överlämningen och går via styrelsen.
För att vidare följa strukturen med namn på de utbildningsansvariga bör VKOs titel bara vara
studiesocialt ansvarig.

Förslag på representation i organ/grupper och förmöten till
detsamma
För att KO i större utsträckning ska representera kåren på LU-nivå så bör KO gå på LUS
Ordförandekollegiemöten som äger rum en gång i veckan istället för VKOu. KO sitter i dagsläget
redan med på förmötena och är väl insatt i vad som kommer upp där. Dessa möten behandlar även en
del kårgemensamma frågor som inte är utbildningspolitiska. Bytet blir därför naturligt. KO bör utöver
detta vara mer uppmärksam på vilka frågor som lyfts på förmötena till Utbildningsberedningens
sammanträden och till Strategigruppsmötena, läsa dagordningarna och sitta med på mötena vid behov.
Dessa möten bör KO reservera tid till att närvara på för att behov sannolikt kan uppstå.
Heltidaren med studiesocialt ansvar, idag VKOs, behöver inte vara lika aktiv på alla
utbildningsutskottets möten som i dagsläget. Förmöten till presidiet och SLTH behöver VKOs bara
delta på vid behov och alltså läsa dagordningarna och vara beredd att delta. Detsamma gäller
förmötena till Utbildningsberedningen där VKOs dock bara deltar på samma premisser som övriga
heltidare även om sannolikheten är större att behov uppstår.
Likt som för VKOs så finns inte behovet av att alla utbildningsheltidare närvarar på LTHs styrelseförmöten (SLTH-förmötena). Dessa möten är i allmänhet välberedda och ekonomitunga. En
utbildningsheltidare, lämpligtvis Huvudansvarig för utbildningsfrågor och KO ska däremot närvara på
dessa möten.
I takt med att VKOi avvecklas så kommer arbetet med att internationalisera kåren fördelas på alla
heltidare. Däremot kommer kåren ha kvar ansvaret för representation på Stort Internationellt Möte
(STIM-möten), Mastermöten samt behöva leda arbetet i Världsmästarkollegiet (VMX). Detta ansvar
ligger lämpligtvis kvar på utbildningsdelen av kåren då de är väldigt utbildningstunga samt att kollegiet
har uttryckt ett behov av stöd från en utbildningspolitiskt kunnig heltidare. Vi föreslår att en och
samma heltidare med utbildningsansvar tar sig an alla tre uppdrag men att detta inte behöver
specificeras i förväg.
Nedan följer en tabell som visualiserar skillnaden i representation från i dagsläget:
Graderingen A innebär att heltidaren alltid förväntas närvara och ska vara påläst inför mötet.
Graderingen B innebär att heltidaren bör ha läst handlingarna och frågat sig om närvaro är nödvändig.
Graderingen C innebär att närvaro bara är nödvändig om behov uppstår, likt andra heltidare.
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KO – Kårordförande UA – Utbildningsansvariga SA – Studiesocialt ansvarig
HU – Huvudansvarig för utbildningsfrågor

A – Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

HU, UA, SA

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, HU, UA, SA

Förmöte Presidium

KO, HU, UA,

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, HU, UA, SA

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, HU

B – Kanske

C – Sällan
KO

SA

UA, SA

HU, UA
Förmöte
Utbildningsberedningen

KO, SA

Strategigruppen

KO

HU, UA, SA

UtbO – Utbildningsutskottets ordförande
A - Alltid
Utbildningsutskottets
ledningsgruppsmöte

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

Uppsamlingsmöte
Påverkan

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte Presidium

KO, VKOu,
VKOi, VKOs

Förmöte LUS OK och
LUS Ting

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

Förmöte LTHs
styrelsemöte

KO, VKOu,
VKOi, VKOs,
UtbO

B - Kanske

KO

UtbO

KO

Förmöte
VKOu, VKOi,
Utbildningsberedningen VKOs, UtbO
Strategigruppen

VKOu, VKOi,
VKOs, UtbO

C – Sällan

KO

4 ( 6)

FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 12 maj 2015

Bilaga
Tidsplan och mandatperioder
Vi föreslår att samtliga utbildningsansvariga går på läsåret från och med hösten 2016 och alltså väljs in
på våren samma år.
Fördelarna med att samtliga i utskottet sitter under samma mandatperiod är att ansvarsområden kan
definieras och delas in vid ett och samma tillfälle. Då får alla i gruppen vara med och tycka till och visa
intresse för de olika områdena. En heltidare som sitter i utskottet under kalenderår kommer troligtvis
per automatik få ta över de arbetsuppgifter som heltidaren innan hade. Detsamma gäller budgeten
som klubbas på läsår. Chanserna till en bra överlämning är dessutom större under sommaren då
vinteröverlämningen är kortare och i dagsläget försvårad på grund av den nya läsårsindelningen.
Dessutom får gruppen en större chans att lära känna varandra och arbeta enhetligt under ett och
samma år.
Nackdelen med att alla väljs in på samma mandatperiod är försvårandet av kontinuiteten. Om hela
gruppen väljs på nytt varje år så ställer detta mycket högre krav på överlämningen. Vi tror dock att
detta kan fungera bra och att fördelarna överväger nackdelarna.

En till heltidare
Vi tror inte att gruppdynamik och platsbrist på kontoret kommer att vara ett problem. En
kontorsplats finns tillgodo i pedell-båset och gruppdynamiken kommer troligtvis förbli lika god som
idag med en till heltidare i gruppen.

GS - Vice Kårordförande
Den observante la märke till att de utbildningsansvariga nu inte heter Vice Kårordförande längre. GS
är idag redan informellt via delegationsordningen Vice Kårordförande och har tillsammans med KO
hela det ekonomiska ansvaret för Kåren. Detta ansvar har som följd att GS har en god översikt över
hela Kårens verksamhet. GS är dessutom den som är mest på kontoret och det underlättar även i de
fall då KO behöver stöd i arbetsledningen. Övergången till just Vice blir därför naturlig. Denna
bedömning ligger dock utanför gruppens ansvar.

Ekonomi
Något som också ligger lite utanför denna grupps uppdrag är att utreda huruvida kåren har råd att
arvodera ytterligare en heltidare samtidigt som finansieringen av VKOi successivt försvinner. Vi tror
helt enkelt att större prioriteringen kommer att behöva göras inom organisationen.

Arbetsbeskrivningar
Om förslaget klubbas så kan gruppen ta ansvar för att postbeskrivningar i enlighet med detta förslag
tas fram i god tid till nomineringen av de nya posterna.
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MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar
14/15

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar 15

ALEXANDER THEOFANOUS,
Vice Kårordförande med utbildningsansvar
14/15

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelses ordförande 14/15

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

DANIEL LUNDELL,
Ledamot Kårstyrelsen 14/15
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Kårhuset Lund, 19 januari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Motion angående bemanning av Kårexpen
Ledamöterna Sanders och Persson har förtjänstfullt tagit fram en rapport angående bemanning av
Kårexpen, vilken finnes bifogad. Styrelsen bör ta beslut utifrån detta underlag; beroende på vilken lösning
som förespråkas kan det argumenteras för att frågan bör lyftas till Fullmäktige. Frågan är förvisso så
operativ så det kan argumenteras för att Styrelsen äger frågan, men att exempelvis utlysa tjänsten för fast
anställning kan anses vara ett strategiskt beslut.

Därför föreslår undertecknad styrelsen
att

ta beslut enligt bilaga
eller

att

föreslå beslut för Fullmäktige enligt bilaga

I tjänsten

OSKAR HANSSON

Styrelseordförande 15/16

Styrelsehandling
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RAPPORT
Bemanning av Kårexpeditionen

Kårhuset Lund, den 13 januari 2016
Björn Sanders och Anders Persson

Rapport: Bemanning av Kårexpeditionen
Inledning
Men anledning av att TLTH nu fritt kan anställa personer gavs undertecknade på höstens sista
styrelsemöte i uppgift att utreda frågan om bemanningen i kårexpen. Grundförutsättningen var
att det är dyrt att hyra från Adecco och frågan ställdes om det går att bemanna kårexpen på ett
effektivare sett.
Undertecknade har brainstormat olika lösningar samt värderat dessa. Dessutom har en kortare
dialog med nuvarande receptionist, Christina, förts och material hämtats från utredningen
kring inhyrningen av receptionist från 2014.

Grundfråga och möjliga lösningar
Grundfrågan i problemet är huruvida vi behöver ha en receptionist anställd. Om svaret på
denna fråga är ja ser undertecknade följande möjligheter:
1.
2.
3.
4.

Vi fortsätter att hyra in från Adecco.
Vi anställer nuvarande receptionist utan utlysning.
Vi utlyser tjänster med ambition att fast anställa någon.
Vi utlyser tjänsten med ambition att anställa en student som extraknäcker ett eller ett
par år.

Om svaret på grundfrågan är nej ser undertecknade följande möjligheter:
5.
6.
7.
8.
9.

Lägga ut uppgifterna på befintliga heltidare.
Bygga om en heltidare så att dennes tjänst innefattar receptionistens.
Skapa en ny heltidare.
Lägga uppgifterna på ideella funktionärer.
Skapa en arbetspool med studenter.

1. Vi forsätter att hyra in från Adecco
Detta är en dyr men smidig lösning där Adecco sköter alla arbetsgivarrelaterade frågor
(förutom arbetsmiljöansvar). Dock har TLTH redan två anställda (en ekonom och ett
cafébiträde) så marginalarbetet för att anställa en ytterligare anses inte vara så stort. Lösningen
fungerar tillsvidare men bör undvikas. Med en årskostnad på nästan 300 000 kr är det den
absolut dyraste.

2. Vi anställer nuvarande receptionist utan utlysning
Gemensamt för att anställa nuvarande eller att fast anställa någon är fördelen med
kontinuiteten i organisationen. Det nav och den kunskapsbas som Bodil (vår ekonom) utgör
har flera gånger visat sig vara viktiga för TLTH. Vi har även märkt att detta börjar bli fallet
med Christina. En anställning, med lön likställd Bodils, där receptionisten jobbar lika mycket
som idag (50% i ca 10 månader) hade kostat oss knappt 200 000 kr.
När det kommer till att anställa nuvarande receptionist skulle det underlätta processen vill
anställning enormt och spara oss pengar för utlysning. Vi är dessutom väldigt nöjda med
Christina och hon trivs bra på jobbet. Dock har det framkommit att hon är intresserad av att
eventuellt börja plugga till hösten vilket gör att hon kommer behöva sluta hos oss.

3. Vi utlyser tjänsten med ambition att fast anställa någon
Fördelen med denna lösning är, förutom det som nämns ovan i punkt 2, dels att vi kan få fler
sökande vilket ökar chansen att rätt person blir anställd samt att chansen till en långsiktig
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anställning är större än med Christina – även om hon inte väljer att plugga just i höst vet vi
inte hur länga hon vill vara kvar på TLTH.

4. Vi utlyser tjänsten med ambition att anställa en student som extraknäcker ett
eller ett par år
När det pratas om att anställa personer tas ibland aspekten att vi är en studentförening upp.
Med åsikten att verksamheten i en studentförening bör bedrivas för och av studenter. Vi tror att
ett 50% arbete vid sidan studierna hade kunnat vara uppskattat av person som exempelvis har
fått problem med CSN.
En fördel med denna lösning är att vi får en person som garanterat är nära verksamheten och
redan från början har koll på kåren. Nackdelarna är dels att kontinuitet kan blir ett problem
och att överlämning kan bli svårt; att vi går emot våra principer att inte avlöna samtidigt med
studier; och att man får en person på kontoret som är student, men som inte är heltidare.

5. Lägga ut uppgifterna på befintliga heltidare.
Denna lösning förkastades direkt med hänvisning till den utredning som gjordes i samband
med återinförskaffandet av receptionist 2014.

6. Bygga om en heltidare så att dennes tjänst innefattar receptionistens
Tanken att bygga om förslagsvis informationsansvarig så att dennes arbetsuppgifter skulle
innefatta att sitta i expen fyra timmar på dag. Då har man inte problemet att man byter person
i expen hela tiden, men fortfarande problemet att det är tråkiga och icke utvecklande
arbetsuppgifter. En lösning är att ge arbetsuppgifterna till poster som ”nästan” är heltidare
men inte riktigt har teckning för att bli heltidsposter i nuläget, exempelvis eventuellt
Nollegeneralen. Undertecknade har inte gått in på detalj i frågan utan anser att denna fråga
behandlas av organisationsutredningsgruppen samt utredningen av Nollningen.

7. Skapa en ny heltidare
Att bygga en heltidare som enbart tar över de uppgifter som utförs av receptionisten idag är
inte försvarbart. Dels då det, som sagt, inte är utvecklande eller roliga uppgifter och dels
eftersom det inte är tillräckligt mycket.
En idé är att ta en del av poster som redan är överbelastade, exempelvis pedellen, och lägga
över på den nya heltidaren. Här lekte undertecknade med tanken att skapa en ”vice pedell”
som ansvarar för expen och samtliga kundbemötanden. Då kan pedellen fokusera mer på att
vara ”vaktmästare” för Kårhuset och Lophtet.
Enligt det shablonbelopp som finns för heltidare hade detta kostat oss ca 250 000 kr per år.

8. Lägga uppgifterna på ideella funktionärer
Detta tror undertecknade inte är realistiskt av tidigare nämnda anledningar.

9. Skapa en arbetspool med studenter
Tanken är att skapa en pool med studenter som, likt Kårhusservice, tar dagspass i expen mot
ersättning. Det finns många risker och nackdelar med den här lösningen:




Vi kan inte garantera att expen är bemannad. Risken finns att ingen kan ta ett pass.
Det blir svårt med kontinuitet då hela tiden blir olika personer som sitter i expen. Idén
om ett ansikte för kårexpen försvinner.
Det blir extraadministration på den heltidare som blir ansvarig för att rekrytera och
administrera expen-poolen.
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Det finns en risk att personer endast sitter i expen för pengarna och servicegraden
därmed kan sjunka.

Det är viktigt med tydliga krav och riktlinjer vid införande av en sådan pool. Exempelvis i
from av antal pass man måsta ta, schemaläggning och närvaro.
Den uppenbara, och stora, fördelen med detta alternativ är att kostnaderna blir betydligt lägre.
Givet att vi har samma öppettider som idag (4 timmar, 39 veckor om året) ger 300kr/dag en
kostnad på 71 600 kr/år och 500 kr/dag en kostnad på 127 000 kr/år.

Sammanställning
Vi tror i huvudsak på att anställa (2-4), skapa en ny heltidare (7) eller skapa en arbetspool (9),
men kommer jämföra det mot nuläget (1). Den första jämförelsen är den rent ekonomiska:
Alternativ
Hyra in från Adecco
Heltidare
Anställa (50%, 10 mån/år)
Anställa student (50%, 10 mån/år)
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 500 kr/dag)
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 300 kr/dag)

Kostnad (per år)
300 000 kr
250 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
127 000 kr
72 000 kr

Diff från idag (per år)
0 kr
50 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
173 000 kr
228 000 kr

Därefter kan man konstatera att arbetspoolerna hade skapat merarbete för en befintlig
heltidare, förslagsvis Generalsekreteraren, med uppskattningsvis 5% (2h/vecka); samt att en ny
heltidare hade avlastat befintliga heltidare med uppskattningsvis 50%. Dessutom uppskattar vi
att en fast anställd skulle kunna ha tid med 20% mer arbete än vad som utförs idag, vilket
eventuellt skulle bli en avlastning för heltidare.
Om man, hypotetiskt och för att kunna jämföra, räknar om heltidar-tid till pengar med
schablonen 220 000 kr/år (vilket motsvarar det arvodet kostar för en heltidare). Notera att det
är fiktiva kostnader då vi inte sparar pengar på att frigöra tid för heltidare. Får man följande
resultat:
Alternativ

Kostnad

Arbetspool (4h/dag,
39 veckor, 300 kr/dag)
Arbetspool (4h/dag,
39 veckor, 500 kr/dag)
Heltidare

72 000 kr
127 000 kr

Anställa (50%, 10 mån/år)
Anställa student (50%,
10 mån/år)
Hyra in från Adecco

Diff från idag
228 000 kr

Effektivisering
-5 %

Kostnad inkl
effektivisering
83 000 kr

Diff inkl
effektiv.
217 000 kr

173 000 kr

-5 %

138 000 kr

162 000 kr

250 000 kr

50 000 kr

50 %

140 000 kr

160 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

20 %

156 000 kr

144 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

0%

200 000 kr

100 000 kr

300 000 kr

0 kr

0%

300 000 kr

0 kr

De viktiga aspekter som inte tas upp i beräkningarna ovan och behöver viktas in är följande:
 Servicegrad.
 Kontinuitet/”ställtider”.
 Heltidargruppens storlek.
De två första aspekterna går att tolka in i beräkningar genom att helt enkelt ge de olika
alternativen ”betyg” på en skala 1-5, enligt tabell:
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Alternativ
Anställa (50%, 10 mån/år)
Hyra in från Adecco
Anställa student (50%, 10 mån/år)
Heltidare
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 500 kr/dag)
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 300 kr/dag)
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Servicegrad (1-5) Kontinuitet (1-5) Sammanvägt
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3,5
3
2
2,5
2
1
1,5

Sammanställer man den ekonomiska aspekten samt servicegraden och kontinuiteten (SoK) ser
man att de två billigaste alternativet och ger i särklass sämst SoK. Heltidare, anställa student
och hyra från Adecco ger nästan samma SoK, men heltidare är betydligt billigare. Att
fastanställa är bäst i SoK och ligger i mitten på kostnad.
Aspekten rörande heltidargruppen blir en ideologisk fråga som kräver närmare eftertanke och
diskussion om styrelsen skulle välja att röra sig i den riktningen. Dessutom så krävs det större
input från resterande organisation för att förankra en eventuell sådan lösning. Slutligen
tillkommer rent praktiska frågor så som kontorsplats med mera.

Slutsats och nästa steg
Ovan sammanställda resultat ger inte en tydlig bild av vilken väg TLTH bör gå i frågan.
Styrelsen måste ta ställning till följande för vidare utredning:
 Vikten av heltidargruppens storlek.
 Till vilken grad ekonomiska besparingar och effektivisering får göra anspråk på
servicegrad och kontinuitet.
Vi tror ändå att den bästa vägen att gå tillsvidare är att TLTH anställer Christina även om det
kanske bara blir för ett halvår. Under det halvåret sparar vi mellan 50 000kr och 72 000kr
jämfört med att hyra från Adecco men förändrar i övrigt inte servicegraden. Under halvåret
ges styrelsen möjlighet att i lugn och ro fortsätta att undersöka frågan för en långsiktig lösning.
Den enda risken med att anställa Christina är om hon ångrar sig om studier och vill fortsätta
jobba samtidigt som vi kommer fram till att en annan lösning är optimal för bemanning av
receptionen. Men efter att ha hört med Arbetsgivaralliansen visar det sig att det inte är några
problem att anställa på ”Allmän visstid” fram till sommaren.
Arbetsgivaralliansen har standardavtal som bara är att skriva på om vi skulle välja att gå den
vägen. Enligt vår tolkning av Adecco-avtalet kan det sägas upp med omedelbar verkan.

I tjänsten, dag som ovan,

Anders Persson, Kårstyrelseledamot 15/16, och Björn Sanders, Kårordförande 15/16.
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