DAGORDNING
Kårstyrelsemöte, S10

Kårhuset Lund, 6 februari
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Dagordning Kårstyrelsemöte, S10 15/16
Tid: Torsdag 11 februari 2015 klockan 17:15
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 6 February 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S10 15/16

§3

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

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Peter Dahl till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 18 februari och justerat den 25
februari.

§12

Nästa Styrelsemöte är bestämt till 23 februari.
Vidare föreslås Styrelsen besluta att flytta S13 från 23 mars till 29 mars.

§13

Styrelsen föreslås stadfästa balkommittén enligt bilaga.

§14

Valet har beretts av Utbildningsutskottet, det finns 9 kandidater till 6 platser.
Styrelsen föreslås besluta om valet bakom lyckta dörrar.

§15

Motionen bordlades på S8 och lyfts igen då en förklarande rapport inkommit.

§21

Styrelsen föreslås bevilja ansvarsfrihet.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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PROTOKOLL S7
Styrelsen för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Kårhuset Lund, 6 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Protokoll Styrelsemöte 7 15/16
Tid: Måndag 30 november 2015 klockan 17.15
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Ledamöter

Vid klubban
Vids tangenterna
Ledamot

Oskar Hansson
Björn Sanders
Karin Dammer
Dante Zia
Michaela Bortas
Daniel Damberg
Anders Persson (till och med §15)

Adjungerade

TackUO
Erik Alstersjö (från och med §17)
Redaktör Pålsjö Ängblad
Desirée Ohlsson
Informationschef, V-sektionen Niklas Uhlin (under §19)

Dagordning
§ 1 SOFMÖ

Oskar Hansson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Tid och sätt

Mötet beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade
att välja Björn Sanders till mötessekretare.

§4

Mötet beslutade
att välja Karin Dammer till justeringsperson.

Val av justeringsperson

§ 5 Närvaro och adjungeringar

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

§ 6 Föredragningslistan

Oskar Hansson yrkade
att (OH6.1) lägga till punkt §19.1 ViaPlay.
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Mötet beslutade
att bifalla OH6.1.
att fastställa det framvaskade förslaget till föredragningslista.
§ 7 Datum för justering av
protokoll

Mötet beslutade
att protokollet ska vara färdigskrivet den 7/12 och justerat den
14/12.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade
att lägga S5-protokollet till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

a)

Anders Persson meddelade att F1-röj troligtvis gick väldigt bra.

§ 9.a Anmälan av Övriga frågor

a)
b)

Björn Sanders anmälde punkten ”KORK-rapport”.
Björn Sanders anmälde punkten ”SFS-val”.

§ 10 Beslut

a)

Per capsulam-beslut
Mötet beslutade
att stadfästa det Per capsulam:a beslutet angående
nominering till LUS pedagogiska pris.
Presidiebeslut
Inga presidiebeslut förelåg

b)

§ 11 Rapporter

a)
b)
c)

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöte

Rapport från heltidare och utskott
Inga rapporter förelåg.
Rapport från arbetsgrupperna
Inga rapporter förelåg.
Rapport om ekonomin
Mötet beslutade
att lägga ”Månadsrapport Oktober” till handlingarna.

Nästa styrelsemöte är den 16 december 2015.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Mötet beslutade
stadfästande av val
att välja Anton Arbman Hansing och Nilan Nabavieh till Vice Head
of International Nollning.
§ 14 Motion angående Riktlinjer
för Arvodering

Frågan diskuterades.
Mötet beslutade
att bordlägga frågan och uppdra Gustav Seemann att höra med
SexKollegiet för deras åsikter till S8.

§ 15 Reftecs Stora Pris

Björn Sanders föredrog punkten.
Frågan diskuterades.

Ordningsfråga Mötet beslutade
att bordlägga punkten.
Ordningsfråga Mötet beslutade
att ajournera mötet i 30 minuter.
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§ 16 FM-Motion angående
viljeyttringar inför budgetarbete

Frågan diskuterades.
Angående att-sats ett:
Styrelsen anser att pengar för krisartade situationer finns. Om
man ska göra andra investeringar bör man göra en långsiktig plan
för detta innan man börjar sätta undan pengar.
Angående att-sats två:
Styrelsen anser att detta är viktigt och alltid bör göras i
budgetarbetet.
Angående att-sats tre:
Det finns andra alternativ på att minska kostnaderna för
katalogen. Man bör ta hänsyn till den utvärdering som är ute.
Angående att-sats fyra:
Styrelsen anser att arrangörens synpunkter är viktiga. Om det
fungerar i Gasque-salen är det bättre.
Övriga synpunkter
Styrelsen anser att man bör se över ARKAD-gasquens resultat.
Denna reviderades rejält under året och bör därför grundligt ses
över inför nästa verksamhetsår.
Mötet beslutade
att yrka avslag på att-sats ett.
att yrka bifall på resterande att-satser.
att uppdra Björn Sanders att skriva motionssvar.

Ordningsfråga Mötet beslutade
att ajournera mötet i 5 minuter.
§ 17 Verksamhetsplanen –
Hur går det?

Arbetsgruppernas situation i verksamhetsplansarbetet diskuterades.

§ 18 Valprocesser

Oskar Hansson föredrog punkten.
Vad ska vi skicka med till det fortsatta arbetet med valprocesser?
Styrelsen tycker att det är viktigt att styrelsen lämnar över de diskussioner
som har förts tidigare och förse Valberedningen med information. Men
att det därefter är Valberedningens uppgift att utreda frågan vidare.

§ 19 FM-motion angående
namnbyte V-sektionen

Niklas Uhlin föredrog punkten.
Björn Sanders yrkade
att (BS19.1) yrka avslag på motionen.
att (BS19.2) yrka på att fullmäktige viljeyttrar att ställa sig bakom
motionen förbehållet att V-sektionens sektionsmöte tar beslutet.
Mötet beslutade
att bifalla BS19.1 och BS19.2.
att uppdra Björn Sanders att skriva motionssvar.
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§ 19.1 ViaPlay-konto

Erik Alstersjö föredrog punkten.

Ordningsfråga Dante Zia yrkade
att bordlägga frågan för att få inputs från SexKollegiet och
Pubförmännen.
Mötet beslutade
att bifalla ordningsfrågan.
§ 20 Beslutsuppföljning

Björn Sanders yrkade
att stryka ”Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur”.
att “Hemsidan” får nytt redovisningsdatum till S9.
att ”Utvärdering av utbildningsevent” får nytt redovisningsdatum till
S8.
att “Utvärdering av nollningsutskottet” får nytt redovisningsdatum
till “S8”.
att på ”Uppdatera Policyn för Funktionärsmedaljer” ändra från
Oskar Hansson S8 till David Gustafsson S9.
Mötet beslutade
att bifalla samtliga yrkanden.
att fastställa den framvaskade beslutsuppföljningen.

§ 22 Övrigt

a)
b)

SFS-val
Björn Sanders meddelade att valet till SFS-delegat kommer
behöver tas i januari.
Rapport-KORK
Björn Sanders avrapporterade.

§ 23 SOFMA

Oskar Hansson förklarade mötet avslutat.

Vid tangenterna

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Karin Dammer
Justeringsperson
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 2516januari
2016
December
2015
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 8 15/16
Tid: Onsdagen den 16:e December 2015 klockan 17.15
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Adjungerade

Kandidat – BESTordf 16
Valberedningen 15
Generalsekreterare 15/16
Utbu Ordf 15/16
vkoi 16
vkoi 15
Kandidat – vice NG 16

Emmy Dahl
Jakob Klitte
Jacob Karlsson
Alexander Pieta Theofanous
Linn Svärd
Linnea Thörnqvist
Emilia Asplund

t.o.m. § 13.
t.o.m. § 13.
t.o.m. § 17

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:18.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.

från § 15
från § 15 till § 17
§ 17

Styrelsen beslöt
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.
§ 4 Val av justeringsperson

Oskar nominerade Daniel till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Daniel Damberg till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och adjungeringar

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

§ 6 Föredragningslistan

Oskar yrkade
att behandla dagordningen enligt sent utskick
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Styrelsen beslöt
att bifalla föredragningslistan enligt sent utskick.
§ 7 Datum för justering av
protokoll

Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 3 januari, och
underskrivet den 10 januari.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Tidigare protokoll lades ad acta.

§ 9a Meddelanden

Oskar meddelade att K-sektionen också fyllde 50 år i år.
Björn meddelade att Dokt-sektionens årsmöte inte kunde hållas i
måndags (14/12-15) då de inte var beslutsmässiga.

§ 9b Anmälan av övriga frågor

Oskar anmälde övrig fråga gällande styrelseutbildningen.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna och Presidierapport förelåg.
utskott
Eventuell övrig punkt förfrågas gällande heltidarnas välmående.
Rapporten lades ad acta.
§ 11 b) Rapport från
arbetsgrupperna

Rapporten lades ad acta

§ 11 c) Rapport om ekonomin

Rapporten lades ad acta.

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Oskar yrkade
att sätta 26/1-16 som datum för S9
Styrelsen beslöt
att bifalla Oskar yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Emmy Dahl presenterade sig som kandidat för Ordförande i BEST 16.
stadfästande av val.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att välja Emmy Dahl som ordförande i BEST 16.
Valärende angående Emilia Asplunds kandidatur till vice Nollegeneral
sköts upp till dess att kandidaten kunde närvara på mötet.
My Reimer presenteras i sin frånvaro som kandidat för puben Pubenförman.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att välja My Reimer till puben Puben-förman.
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Jakob Klitte och Emmy Dahl lämnade mötet 18.01.
Valärende för UtbU ledningsgrupp och strategigruppen behandlades.
Alexander Theofanous lyfter att Rasha avsagt sig sin nominering.
Styrelsen beslöt
att välja in kandidater enligt bilaga med ändring.
Valärende för CEE behandlades.
Johan Simonsson från Dokt-sektionen samt Tim Djärf från K-sektionen
föreslås som kandidater av UtbU-ordföranden.
Styrelsen beslöt
att in ovanstående kandidater.
Valärende för Näringslivsutskottet TLTH behandlades.
Styrelsen beslöt
att välja in kandidater enligt bilaga.
Valärende för Pålsjö Redaktion nämns.
Styrelsen noterar beslutet.
§ 14 Motion angående riktlinjer för Björn föredrog ärendet.
arvodering
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.
Styrelsen ajournerade från 18.19 till 18.50, Linn Svärd ankom till mötet
under ajourneringen.
§ 15 Motion angående ViaPlay
konto

Björn föredrog ärendet.
Diskussion.
Linnea Thörnqvist anlände till mötet 18.57.
Jakob Karlsson lämnade mötet 19.05.
Styrelsen beslöt
att bifalla alternativ 3 enligt motion.

§ 16 Reftecs stora pris.

Björn föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att nominera Jonas Månsson till Reftecs stora pris.

§ 17 Utvärdering av Stora
Studiedagen

Alexander Theofanous sammanfattar utvärderingen.
Jakob Karlsson återvände till mötet 19.27.
Diskussion och utfrågning gällande evenemanget.
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Emilia Asplund anländer till mötet 19.31.
Linnea Thörnqvist lämnade mötet 19.34.
Utvärderingen lades ad acta.
Då Emilia Asplund anlänt till mötet så lyfte styrelsen åter § 13
Valärenden: Vice Nollegeneral, Emilia Asplund.
Emilia Asplund presenterar sig som kandidat.
Styrelsen beslöt
att välja Emilia Asplund till Vice Nollegeneral 16.
Emilia Asplund och Jakob Karlsson lämnade mötet 19.50.
§ 18 Äskande för ny backdrop i
Gasquesalen.

Björn föredrog ärendet.
Diskussion
Styrelsen beslöt
att bifalla äskandet.

§ 19 Äskande för ny vask i Cornelis Björn föredrog ärendet.
Diskussion
Styrelsen yrkade för och beslutade
att bordlägga frågan.
§ 20 LTH-avtalet

Diskussion.
Karin Dammer lämnade mötet 20.12

§ 21 Anställning av kanslist

Diskussion.
Karin Dammer återvände till mötet 20.24.
Linn Svärd lämnade mötet 20.30.

§ 22 Förskingringen

Styrelsen väljer att behandla § 22 efter § 23.
Diskussion.

§ 23 Arbetsgrupper inom Reftec

Diskussion.
Anders lämnade mötet 20.55.

§ 24 Beslutsuppföljning

Anders återvände till mötet 21.09.
Styrelsen beslutade
att skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget
”Civilingenjörsringen” till S9 15/16.
att stryka uppdragen ”Utvärdering av utbildningsevent”,
”Stadga och reglementesändringar till följd av förslaget
’Utbildningsutskottets struktur’”.
”Uppföljning av offentlig visning”,
”Politiska ungdomsförbund”
från beslutsuppföljningen.
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att
att
att
att
att
att

skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Riktlinjer för
lokalplan” till S10 15/16.
skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Interna riktlinjer
för äskningar” till S10 15/16.
lägga till uppdraget ”Utvärdering av vinteröverlämning”, ansvarig
Karin Dammer, med redovisning efter att snön smälter.
lägga till uppdraget ”Utvärdering av KHS utbildning till
sektionerna”, ansvarig Dante Zia, med redovisning två möten
efter utbildningen.
lägga till uppdraget ”Kanslist”, ansvarig Anders Lundqvist
Persson, med redovisning S9 15/16.
skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av
nollningsutskottet” till S9 15/16.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
Beslut
Uppdraget
S2 13/14 Civilingenjörsringen Karin Dammer
S3 13/14 Funktionärsregister
Micaela Bortas
S19
Hitta pengar till
Björn Sanders
14/15
förslaget
Utbildningsutskottet
s struktur
S19
Utvrdering av
Anders
14/15
nollningsutskottet
Lundqvist
Persson
S19
Hemsidan
Björn Sanders
14/15
S2 15/16 Miljöpolicyn
Micaela Bortas
S5 15/16 Kårhusservice
Björn Sanders
arbetsform
S5 15/16 Uppdatera policyn
Oskar
för
Hansson
funktionärsmedaljer
S5 15/16 Revidera Riktlinjer
Markus
för lokalplan
Petersson
S6 15/16 Interna Riktlinjer för Micaela Bortas
Äskande
S8 15/16 Utvärdering av
Karin Dammer
vinteröverlämning
S8 15/16 Utvärdering av KHS Dante Zia
utbildning till
sektionerna
S8 15/16 Kanslist
Anders
Lundqvist
Persson

§ 25 Övrigt

Redovisas
S9 15/16
S9 15/16
S7 15/16

S9 15/16

S7 15/16
S9 15/16
När magnolian
blommar
S8 15/16

S10 15/16
S10 15/16
Efter snön
smälter
Två S-möten
efter utbildning
S9 15/16

Styrelseutbildning – datum satt till 14 februari 16, kl 10-16/17.
Projektansvariga väljs Micaela och Dante.
Sammanhållning mellan heltidare och styrelse diskuteras bakom lyckta
dörrar.

§ 22 SOFMA
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Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Daniel Damberg
Mötesjusterare
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 25 januari 2016
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16
Tid: Mån den 26 januari 2016 klockan 17.15
Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Adjungerade

IAESTE-Lund Ordf.
Medaljkommittén
Pålsjö Ängsblad
VKOu
UtbU-ordf.
Adam
VKOs
Info
Studeranderepresentant
BEST
BEST
Pedell
VKOi

Erik Sandström
t.o.m § 16.
David Gustafsson
till § 20.
Desirée Ohlsson
Filippa de Laval
till § 20.
Alexander Pieta Theofanous
Jacob Adamowicz
Carolina Koronen
Niklas Ingemansson
Tim Djärf
Veronika Smisovska
t.o.m. § 16.5.
Filippa Bengtsson
t.o.m. § 16.5.
Marcus Peterson
från § 20
Linn Svärd
från § 20 t.o.m. § 21.

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:15.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

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

§ 4 Val av justeringsperson

Oskar nominerade Daniel Damberg till justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja Daniel Damberg till justeringsperson.
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§ 5 Närvaro och adjungeringar

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

§ 6 Föredragningslistan

Oskar yrkade
att lägga till § 16.5 om BESTs budget
Marcus Peterson yrkade
att behandla sina övriga punkter mellan § 20 och § 21
Styrelsen beslutade
att godta listan enligt ny ordning.

§ 7 Datum för justering av
protokoll

Protokollet föreslås vara klart för justering den 2 februari och justerat den
9 februari.
Styrelsen beslutade
att bifalla beslutsförslaget.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Tidigare protokoll lades ad acta.

§ 9a Meddelanden

Oskar meddelade att VP-rapporterna kommit in från hälften av
styrelseledamöterna och att resterande bör komma in innan imorgon kväll
(27/1).
Oskar meddelade även att doodle:n om boulebars-grejsen saknar ett fåtal
svar.

§ 9b Anmälan av övriga frågor

Två pedell-relaterade frågor om ekonomi.
Björn anmälde övrig fråga om möteseffektivitet samt en om hälsningsgillet.
Micaela och Dante anmälde övrig fråga gällande styrelseutbildningen.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna
och utskott

Inga rapporter förelåg.

§ 11 b) Rapport från
arbetsgrupperna

Inga rapporter förelåg.

§ 11 c) Rapport om ekonomin

Ingen rapport förelåg.

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Oskar yrkade
att datum för vårens möten blir: 11/2, 23/2, 9/3, 23/3, 13/4, 20/4,
4/5 och 25/5.
Styrelsen beslutade
att godkänna mötesdatumen.

§ 13 Valärenden, entlediganden
och stadfästande av val.

Valärende gällande ställföreträdande kårordförande.
Björn yrkade
att tillsätta Carolina Koronen som ställföreträdande kårordförande.
att tillsätta Linn Svärd som ställföreträdande kårordförande.
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Björn valde att dra tillbaka att-sats nummer två.
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.
§ 14 Förslag till proposition
angående datum för vårens
sammankomster i
Fullmäktige

Oskar föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla förslaget.

§ 15 Förslag till proposition
angående arbetsgrupper

Oskar föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla förslaget med redaktionella datumsändringar.

§ 16 Motion angående IAESTE:s Erik Sandström föredrog ärendet.
budget
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.
§ 16.5 Sen motion angående
BESTs budget

Filippa Bengtsson föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
Mötet ajournerades för matpaus kl 18.19 till 18.55.
Filippa Bengtsson och Veronika Smisovska lämnade mötet under
ajourneringen.

§ 17 Motion angående Creative
Cloud

David Gustafsson föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 18 Motion angående CEQföreskrifter

Filippa de Laval föredrog ärendet.
Diskussion.
Björn yrkade
att Björn Sanders följer upp deposition av sektionsöverskridande
överenskommelser.
Styrelsen beslutade
att uppdra åt Björn Sanders att se till att dokumentet i motionen blir
en sektionsöverskridande överenskommelse.
att bifalla Björns yrkande.
att avslå motionen.
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§ 19 Motion angående nominering Oskar föredrog ärendet.
till SFS styrelse
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
§ 20 FM-Motion angående
Utbildningsutskottets
struktur

Alexander Pieta Theofanous och Jacob Adamowicz föredrog ärendet.
Anders lämnade mötet 19.20 till 19.30.
David Gustafsson och Filippa de Laval lämnade mötet 19.33.
Diskussion.
Marcus Peterson anlände till mötet 20.03.
Björn yrkade
att i att-sats 10 ändrafrån ”fastställa” till ”stadfästa”.
att i att-sats 15 lägga till under åligganden ”att bevaka
universitetsgemensamma utbildningspolitiska frågor”.
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkanden.
Björn yrkade
att utbildningsutskottet ges i uppdrag att redovisa konkretisering av
önskade effekter av åtgärden till Kårstyrelsen till S15.
att i början av verksamhetsåret 17/18 utvärdera huruvida åtgärderna
har fått önskad effekt, denna utredning skall redovisas senast sista
fullmäktige 2017.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall i FM-motionen med medföljande ändringsyrkanden.
Mötet ajournerade från kl 20.39 till 20.52.
Styrelsen tackade Daniel för tårtan som han bjöd på.
Linn Svärd anlände till mötet 20.59.
Marcus Peterson och Karin Dammer lämnade mötet 21.07.

§ 21 Motion angående bemanning Björn och Anders föredrog ärendet.
av Kårexpen
Alexander Pieta Theofanous lämnade mötet 21.11.
Diskussion.
Tim Djärf lämnade mötet 21.32.
Motionärerna yrkade
att anställa Christina enligt nuvarande premiss fram till sommaren.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionärernas yrkande och i övrigt lämna punkten utan
åtgärd.
Linn Svärd lämnade mötet 21.48.
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§ 22 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade
att Skjuta upp datum för ”Civilingenjörsringen”, och ”Hemsidan” till
S10 15/16.
att ändra ansvarig för uppdraget ”Funktionärsregister” till Björn
Sanders och skjuta upp redovisningdatum till S17 15/16.
att skjuta upp redovisningsdatum för ”Utvärdering av
nollningsutskottet” till S11 15/16.
att skjuta upp redovisningsdatum för ”Miljöpolicyn”, och ”Uppdatera
policyn för funktionärsmedaljer”, och ”Bemanning av kansliet” till
S13 15/16.
att Skjuta upp redovisningsdatum för ”Kårhusservice arbetsform” till
S15 15/16.
att skjuta upp redovisningsdatum för ”Utvärdering av
vinteröverlämning” till S12 15/16.
att lägga till uppdraget ”UtbU mål med förändringar i
utbildningsutskottets struktur” med ansvarig Alexander Pieta
Theofanous och redovisningsdatum S15 15/16.
Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
Beslut
Uppdraget
S2 13/14 Civilingenjörsringen Karin Dammer
S3 13/14 Funktionärsregister
Björn Sanders
S19
Utvärdering av
Anders
14/15
nollningsutskottet
Lundqvist
Persson
S19
Hemsidan
Björn Sanders
14/15
S2 15/16 Miljöpolicyn
Micaela Bortas
S5 15/16 Kårhusservice
Björn Sanders
arbetsform
S5 15/16 Uppdatera policyn
David
för
Gustafsson
funktionärsmedaljer
S5 15/16 Revidera Riktlinjer
Markus
för lokalplan
Petersson
S6 15/16 Interna Riktlinjer för Micaela Bortas
Äskande
S8 15/16 Utvärdering av
Karin Dammer
vinteröverlämning
S8 15/16 Utvärdering av KHS Dante Zia
utbildning till
sektionerna
S8 15/16 Bemanning av
Anders
kansliet
Lundqvist
Persson
S9 15/16 UtbU mål med
Alexander
förändringar i
Pieta
utbildningsutskottets Theofanous
struktur

§ 23 Övrigt

Protokoll Kårstyrelsen

Redovisas
S10 15/16
S10 15/16
S11 15/16

S10 15/16
S13 15/16
S15 15/16
S13 15/16

S10 15/16
S10 15/16
S12 15/16
Två S-möten
efter utbildning
S13 15/16

S15 15/16

Marcus Peterson lyfte två övriga frågor gällande ekonomiska frågor.
En faktura på 10 000 kr hade inkommit oväntat. Styrelsen bad om mer
information.
En förening hade kontaktat kåren och ville hyra gasquesalen billigare.
Marcus undrade vad stryrelsens tankar var i frågan. Funderingar kring
framtida problem med sådana överenskommelser lyftes.
5 (6)

Styrelsen ansåg att riktlinjerna för uthyrningar borde ses över.
Björn diskuterade möteseffektivitet.
Micaela och Dante bad om hjälp med matlagning och dylikt på
styrelseutbildningen den 14/2.
Björn bad om hjälp med bemanning under Hälsningsgillet.
§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
22.48.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Daniel Damberg
Mötesjusterare
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Balkommitté
Arvid Waldén Myhlback - Gäst och underhållnings ansvarig.
Alexia Han - Pr och design.
Darja Lind - sexa och lunch ansvarig.
Benjamin Intner - sittning och eftersläps ansvarig
Sara Axelsson
Balmästare

STYRELSEHANDLING
Äskning för ny vask

Kårhuset Lund, 9 december 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

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

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

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

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

MARCUS PETERSON
22
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STYRELSEHANDLING
Rapport ang. Vask i Cornelis

Kårhuset Lund, 6 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0

Rapport angående vask i Cornelis
Bakgrund
I höstas gjordes en del åtgärder vid Cornelis, det målades om, baren gjordes vid, ny kyl och
nytt högtalarsystem. I samband med detta plockades vasken som satt där bort och vi valde
senare att köpa in en ny för egna pengar. Denna gången valde vi att också att installera
blandare för att kunna skölja glas och liknande i baren, vilket är något som har efterfrågats.
Beställningen gjordes då vi ansåg att det var prioriterat att den sattes in när det var lågsäsong
för uthyrningar. Pengar fanns i budget för att köpa in denna. Vi tänkte därefter igenom det
och insåg att det kanske hade vart rimligare om det lyftes pengar från Underhållsfond då det
är en vask som återinstallerades.
Därför var vasken redan installerat när Styrelsen väl sammanträdde.
I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT

Rapport ang. Vask i Cornelis
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 6 februari 2016
Simon Svensson, Lundapyrot

Motion: Bidrag till Lundapyrot
Under 2015 fick Lundapyrot ett bidrag från Lundakarnevalen för att kunna köpa in ett nytt
avfyrningssystem då det gamla systemet var föråldrat och inte längre speciellt tillförlitligt. Det nya
skjutsystemet ger även Lundapyrot möjligheten att ta nästa steg i sin utveckling, nämligen att skjuta
musikfyrverkerier. Ett musikfyrverkeri är ett fyrverkeri som är komponerat till musik där de olika pjäserna
avfyras i takt till musiken. Det är lönlöst att försöka beskriva hur effektfullt detta faktiskt är, och det bästa
sättet att förstå vad det handlar om är att se exempel:
https://www.youtube.com/watch?v=BfU1eisRoVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=53aMHJ9Md8Q&feature=youtu.be
Lundapyrot har redan skjutit ett musikfyrverkeri, detta under en disputationsfest under hösten 2015. Nu vill
föreningen göra detta tillgängligt för alla medlemmar att uppleva och behöver då ett startbidrag.
Musikfyrverkerier är lite dyrare att sätta ihop eftersom det behövs många gånger fler tändpunkter än under
ett traditionellt fyrverkeri, samt att fler separata pjäser behöver beställas. Istället för ett par billiga
fyrverkeritårtor som kan tändas manuellt, behövs flera separata pjäser som tänds, med det lite dyrare
alternativet eltändare, vid varje taktslag. Det kan finnas en viss osäkerhet hos t.ex. olika sektioner,
balkommittéer och liknande samarbetspartners inom studentlivet vad man faktiskt får för pengarna då
musikfyrverkerier är ett okänt begrepp för många, och genom att skjuta musikfyrverkerier för en bred
publik kan vi öppna upp ögonen för denna möjlighet och förhoppningsvis få se mer av detta i Lund
framöver.
För att pengarna ska komma så många medlemmar som möjligt till nytta är vår vision att skjuta ett
musikfyrverkeri under Corneliusbalen samt ett under nollningen. Till exempel skulle nollningsdansen kunna
få en helt ny dimension om den var ackompanjerad av fyrverkerier under invigningen av ED-discot.
Det går inte i nuläget att specificera exakt till vilka pjäser och liknande som pengarna ska gå till eftersom
detta först sker under den komponering som görs av varje fyrverkeri. Klart är dock att ett par extra
tusenlappar gör ett fyrverkeri oerhört mycket bättre. Detta eftersom saker som polistillstånd, frakt mm
redan är betalda och de extra pengarna går direkt till mer pyroteknik.
Det kan nämnas att Chalmers har skjutit ett antal musikfyrverkerier, och varför ska då Lund vara sämre?
Därför föreslår undertecknad styrelsen
att Lundapyrot får ett bidrag på 20 000kr för att genomföra ett (eller flera) musikfyrverkerier till
kårens medlemmar i samband med annan aktivitet som Kåren samordnar.

Med vänliga hälsningar

SIMON SVENSSON
Lundapyrot

Styrelsehandling

1 (1)

STYRELSEHANDLING
Motion angående Riktlinjer för Lokalplan

Kårhuset Lund, 6 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell

Motion angående Riktlinjer för Lokalplan
Bakgrund
Det ligger just nu en riktlinje på vår hemsida för Lokalplanen som är ganska märklig, med
historia för olika rum och onödiga rum som vi inte använder längre. Jag satte mig ner och
uppdaterade denna för att få en lite snyggare plan, med mer nedkokad information.
Tillika klubbades även en Riktlinje för Mötesrum som jag har inkorporerat i lokalplanen
istället.

Förslag
Jag tycker att min riktlinje täcker de ytor vi använder och har relevant information.
Jag yrkar därför på
att

Styrelsen antar den reviderade Riktlinjen för Lokalplan.

I Ärofylld Tjänstgöring,

MARCUS PETERSON,
Eder Pedell, den 22e i ordningen.

Motion angående Riktlinje för Lokalplan
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1. Om dokumentet
1.1 Syfte
Detta dokument ger en övergripande och tydlig bild av hur Teknologkårens lokaler är fördelade, vem som
har access till dessa och vilka syften lokalerna idag har samt vad de har använts till tidigare. Vidare
presenteras förslag på lokalförändringar som ämnar till att förbättra utnyttjandet och exponeringen av
lokalerna.

1.2 Behovsidentifikation
Följande behov har identifierades under arbetes gång:


Arbetsstationer till heltidarna



Arbetsstationer till Teknologkårens funktionärer



Möteslokaler i olika storlekar.



En trevlig och bemötande expedition



Ytor för sociala umgängen



Kökslokal



Förrådsutrymmen



Mer studenter



Levande Kårhus

1.3 Lokalindelning
TLTHs lokaler kan delas in i fyra delar


Kontorslokaler



Förrådslokaler



Lokaler för uthyrning



Mötesrum
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2. Historia
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas Kårhusprojekt startade 1984 och avslutades med invigning
den 11 maj 1994. Husets kårdelar bekostades av donatorer och resten av Lunds universitet. Huset ägs av
Akademiska Hus Syd AB och hyrs i sin helhet ut till gamla Byggnadsstyrelsen, numera Byggnadsenheten
vid Lunds Universitet (LU-Bygg).
LU-Bygg hyr i sin tur ut lokalerna i Kårhuset till Teknologkåren, Tekniska Fakulteten vid Lunds
Universitet (LTH) samt Åma AB/Moroten & Piskan.

3. Administration
Teknologkårens lokaler samt kortaccess till dessa administreras av Teknologkårens Pedell och
Teknologkårens kanslist. Pedellen har tolkningsrätt över denna riktlinje. Då Pedellen administrerar Kårens
lokaler kommer denne alltid in i alla Teknologkårens lokaler. Även Kårordförande har access till alla
Teknologkårens lokaler. Kårhusservice som jobbar under uthyrningar i Kårhuset kommer in i Kårens alla
lokaler.
För att garantera säkerheten för en hyresgäst som befinner sig med ett arrangemang i huset kan
hyresgästen ansöka om att accesser stängs ner i huset så att funktionärer på Kåren inte kan ta sig in
bakvägen. Ansökan lämnas till Pedellen senast 2 veckor i förväg så att informationen om att accessen
stängs av kan skickas ut på aktiva@tlth.se senast 1 vecka innan arrangemanget.

3.1 Vem har rätt att boka ett mötesrum?
I dagsläget används rummen 214, 232, 233 och 234 som mötesrum/konferensrum. Mötesrummen skall
endast kunna bokas av organisationer knutna centralt till TLTH. Med dessa organisationer avses styrelsen,
heltidare, kollegier, arbetsgrupper, Kårens centrala utskott, sektionerna, de fria föreningarna och
fullmäktige. Emellan dessa råder ingen prioritetsordning utan principen först till kvarn nyttjas.
Hollywood och lokalerna i Studiecentrum är rum som Kåren ej har ensamrätt till, varför dessa bokningar
skall gå igenom Pedellen eller Kanslisten. Dessa har rätt att neka bokningar de avser olämpliga utan
motivering. Antalet personer som har tillgång till bokningskalendrarna för dessa rum bör hållas nere, men
bör också innefatta de personer som har ett stort intresse och stor nytta av att ha tillgång till dem.
Cornelis avviker från detta då det är en lokal som också används i uthyrningsverksamhet, varför
bokningar i den lokalen görs endast i de fall då andra lokaler är bokade eller för små. Bokningar i denna
lokal kan komma att avbokas då denna lokal kan bli uthyrd. De som bör kunna boka mötesrummen är:
För Cornelisrummen och Perstorp:
-Heltidare
-Styrelsen
-Utskottsordförande
-Projektledare, ex. F1 Röj Boss, ansvarig för Danskurser.
-Ordförande för fri förening
-Kanslist
För Cornelis:
-Pedell
-Kanslist
-Aktsam
För Studiecentrum:
-Pedell
-Kanslist
Riktlinje: Lokalplan
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För den enskilde medlemmen är mötesrummen ej bokningsbara utan kan endast nyttjas då de står tomma.
Detta är för att kunna hålla rummen öppna för möten och inte för studieplatser, som står att finna en
våning upp i Moroten och Piskan.

3.2 Hur bokar man ett mötesrum?
För Cornelisrummen och Perstorp: I Google-kalendern för rummet lägger man in en bokning för vem
bokningen är, exempelvis ARKAD eller BEST och drar ut den till önskad tid.
För Cornelis: Här skickar man ett mail till expen@tlth.se med datum, tid och ändamål för mötet, varpå
Kanslisten avgör om mötet kan placeras i ett av de andra rummen eller om Cornelis ska bokas för mötet.
Mötet kan dock avbokas i händelse av att lokalen bokas för uthyrningsverksamhet.
För Studiecentrum: Se Cornelis.
För Hollywood: Här skickar man mail till pedell@tlth.se med datum, tid och ändamål för mötet, varpå
Pedellen avgör om bokningen är lämplig eller ej.

3.3 Hur länge kan man boka ett mötesrum?
Ett mötesrum bör endast bokas för den tid man anser att mötet kommer ta. För att skapa rörlighet i
rummen och öka tillgängligheten så är denna tid begränsad till två timmar dagtid (8-17). För längre möten
bör kvällsbokningar nyttjas (17 och framåt). Bokningar som är längre än dessa kräver godkännande av
antingen Pedell eller Kanslist.
Streckbokningar av ett rum godkänns endast i undantagsfall av Pedellen. Återkommande bokningar görs
via Pedellen. Bokningar som läggs in i kalendrar och som bryter mot riktlinjerna kommer att plockas bort
utan motivering.

3.4 Mötesrum utanför lokalplan
I Studiecentrum:
- Brunnen, 24 platser, Whiteboard, Projektor med duk.
- Pepparholm, 36 platser, Whiteboard, Projektor med duk.
Hollywood, upp till 30 platser. Whiteboard, Projektor med duk.

4. Access
Accessen är något som man har tills man går av sin post eller missköter sig i någon lokal. När man
upptäcker någon som missköter sig i Kårens lokaler så ska ett meddelande skickas till Pedellen omgående.
Under särskilda arrangemang, exempelvis ARKAD(ArmU) och Fixhelger(HUT) kan utskottens access
ökas så att ledamöterna kommer in på fler ställen än vad de gör normalt sett.
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5. Lokalplan
5.1 Teknologkåren, plan 1
Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar.
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5 (14)

5.2 Beskrivning av lokalerna på plan 1
Lokal:
Användning:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

117: Garderobsförråd
Förvaring av garderobsmaterial
Pedell
Pedell
Förråd

Lokal:
Användning idag:
Access:

125a: Gasquesal
Sittnings- och Tentamenslokal som TLTH delar med LU Bygg. Plats för c:a
700 stående och 380 sittande.
Dörr: 301B Öppen, dvs ingen access förutom Pedell.

Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Pedell
Lokal för uthyrning

Lokal:
Användning idag:

134: Städförråd
Städmaterial för Gasquesalen, med tillhörande städho.

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Öppen.
Pedell
Förråd

Lokal:
Användning idag:

135, 136: DJ-bås
DJ-bås till festaktiviteter i Gasquesalen. Här inifrån kontrolleras
Gasquesalens Discorigg. Här förvaras även extralampor till Kårens
scenbelysning samt ljuseffekter.
Pedell
Pedell
Förråd

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

137, 138, 139: Gasqueköket
Gasquekök med diskhorum och centralkylt kylrum, m.a.o. kök som tillhör
uthyrningarna i Gasquesalen som vill ha kök.
Korridoren utanför 137 används idag till förvaring köksmateriel och visst
städmaterial till Gasquesalen.

Access:

Dörr: 104B Heltidare

Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Pedell
Lokal för uthyrning

Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

143: Spritförråd
Spritförråd för TLTH:s pub Cornelis.
Dörr: 105B: Heltidare
AktSam
Förråd

Lokal:
Användning idag:

155a: Burarna (”Lilla Hjärup”)
Förrådsnätburar i källaren, från vänster till höger: Rullstolsburen
(iläggsskivor och extrastolar till fester i Gasquesalen), Servicebur,
Engångsbur, Porslinsbur, Teknikbur, Fixbur

Riktlinje: Lokalplan
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Access:

Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Dörr: 28-M14-04A: Pedell, KO, GS, HUTare, Aktsam
PP-bur: Pedell, HUT
Engångsbur: Pedell, GS, Aktsam
Porslinsbur: Pedell
Teknikbur: Pedell, HUT
Fixbur: Pedell, HUT
Pedell
Förråd (Ombyggt skyddsrum)

Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

160 - 165: Bandysalen med tillhörande omklädningsrum
Idrottshall samt två stycken omklädningsrum
Heltidare
Pedell
Lokal för uthyrning (Ombyggt skyddsrum)

Riktlinje: Lokalplan
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Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar.

Riktlinje: Lokalplan
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6.4 Beskrivning av lokalerna på plan 2
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:
Historia:

Riktlinje: Lokalplan

211: Vilrummet
Ett rum för att kunna lägga sig ner och vila en stund vid sjukdom eller
opasslighet. Endast för anställda vid LTH samt heltidare vid
Teknologkåren
Heltidare
Husprefekten
Kontorslokal
212: Arkivet
Lokalen används idag för lagring av dokumentation, historiska föremål
och annat som är i behov att bevaras till framtiden.
Pedell, KO, GS, Arkivutskottetet
Styrelsen
Förråd
214: Perstorp
Konferenslokal med whiteboard och projektor.
Samma access som 224, Expeditionen.
Bakdörr Heltidare, Styrelsen
Styrelsen
Mötesrum
215 - 217: Heltidarbås
Tre stycken bås med heltidar-kontor. I nuläget sittar i
215: VKOu, VKOs, VKOi,
216: ARKAD, Näringslivsansvarig, KO, GS
217: Pedell, Informationsansvarig, Ñollegeneral, AktSam
Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Kontorslokal
218: Hänget
Umgängeslokal där Teknologkårens medlemmar kan vistas för att
samtala, titta på tv eller bara mysa. Ljud- och ljussystemet uppmuntrar
även till samkväm av mer livlig karaktär.
Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Kontorslokal
219: Pentry
Enkelt utrustat kök för Kårens anställda, arvoderade och funktionärer.
Bord och stolar för 12 personer, 2 mikrovågsugnar.
Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Kontorslokal
220: Bakre utgång vid expeditionskök
Liten korridor ut från köket till baksidan av Kårhuset. I vindfånget
finns även Rulleskåpet och diverse verktyg för utomhusarbete.
Samma access som 224, Expeditionen
Baksida: Samma access som dörren; funktionärer
Styrelsen
Förråd
223: Städ/Kopiatorrum ("Äckliga skrubben")
I lokalen finns Teknologkårens kopiator, kontorsmaterial och
städmaterial
Förr känt som "äckliga skrubben" pga den räliga stank som spreds från
det ständigt uttorkade vattenlåset i städvasken. Fungerade som
kontorsförråd.
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Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Samma access som 224, Expeditionen
Styrelsen
Förrådslokal

Lokal:
Användning idag:

Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

224: Expedition
TLTHs Expedition där vi tar emot medlemmarna för
medlemshantering. Funktionärsdatorer och postfack finns även här.
Under expeditionstiden är vem som helst välkommen, därutöver gäller
att samtliga Kårens funktionärer samt Sektionsstyrelseledamöter har
tillträde
Styrelsen
Kontorslokal

Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

225: Trulstorp
Arbetsrum för Kårens ekonom. Har även ekonomiskt arkiv.
Ekonom, Pedell, KO, GS
Styrelsen
Kontorslokal

Lokal:
Användning idag:

226, 227: Fotoklubben
Fotoklubben används som serverrum samt lagringsutrymme för
löpande verksamhet.

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Dörr: 116A: Heltidare
Styrelsen
Förråd

Lokal:
Användning idag:

231: Corneliskorridoren
I korridoren finns ett antal skåp som olika utskott och fria föreningar
använder.
Heltidare, Kårstyrelse, UO, personer som behöver tillgång till de olika
rummen och skåpen.
Styrelsen
Kontorslokal

Access:

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

232, 233, 234: Mötesrummen Tant Grön, Blå och Gredelin.
Bokningsbara mötesrum med whiteboard, bord, stolar och tv-skärm.
För bokning, se 3.2.
Storlek på rummen:
232: 8 platser
233: 12 platser
234: 16 platser
Kårens alla funktionärer
Styrelsen
Mötesrum

Lokal:
Användning idag:
Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

235: Förråd till Cornelis
Matvaror, caféartiklar och husgeråd till verksamhet i Cornelis.
Pedell, KO, GS och AktU
AktSam
Förråd

Lokal:
Användning idag:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:

236: Pedellhyllan
Balkong i högdelen av Gasquesalen
Balkong
Pedell
Pedell

Lokal:
Användning idag:

238
Är en korridor/utrymningsväg, inte en del av Cornelis.

Lokal:

238a, ”Glasförråd”

Riktlinje: Lokalplan
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Användning idag:
Access:
Lokaltyp:
Lokal:
Användning idag:

Förråd med skjutdörrar bygg 2015. Används som förvaring för saker till
verksamhet i Cornelis
Öppet
Förråd

Access:
Disponeringsrätt:

239 och 240: Cornelis
Cornelis är Teknologkårens egna lilla café/pub, där finns allt man
behöver, en fin bar för festliga tillfällen, en gemytlig sittningslokal samt
ett välutrustat kök. I lokalen förekommer för tillfället ingen
dagverksamhet förutom möten, kvällstid drivs pubverksamhet.
Cornelis har ett fast alkoholtillstånd i lokalen vilket medför vissa regler
som ligger på Aktivitetsutskottets samvete.
Kan användas som möteslokal för upp till 40 personer, projektor med
duk.
Plats för 120 stående eller 90 sittande.
Dörr: 306B, 112B ,Heltidare, AktU
Pedell. AktSam och Kanslist kan boka för möten.

Lokaltyp:

Lokal för uthyrning

Lokal:
Användning idag:

243: Papperskorridoren
Temporärt förråd av papper och lite förbrukningsmaterial. Lokalen
används av kåren till förvaring av Reftecs arkiv och av hela huset till
förvaring av kartongpressen.

Lokal:
Användning idag:

244
Soprum används av kåren delas med restaurangen, för att förvara vår
flakmoped och sommar-/vinterdäck till rulle
Förråd

Lokaltyp:

Riktlinje: Lokalplan
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6.5 Teknologkåren, plan 4
Markerade lokaler underhålls och nyttjas av främst Teknologkårens medlemmar.

Riktlinje: Lokalplan
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6.6 Beskrivning av lokalerna på plan 4
Lokal:
Användning idag:
Access:

416, 418, 419, 420, 420A, 421 samt Punschveranda:
Avslappningslokal
Området används för avkoppling och uppfräshning. Där finns två
omklädningsrum (ett för Trula, ett för Truls), bastu samt
punschveranda.
Dörr: 204B Samtliga av kårens funktionärer, dessutom kan alla
medlemmar i Teknologkåren ansöka om access från Pedellen

Disponeringsrätt:

Pedell

Lokaltyp:

Lokal för uthyrning

Lokal
Användning idag:

424: Nedre Aulateknik
Används av kåren som flaggförråd, datorn som styr ugglan
Cornelius hoande.
Pedell
Pedell
Förråd

Access:
Disponeringsrätt:
Lokaltyp:

Riktlinje: Lokalplan
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7. Kommentarer från Pedeller, 2010
Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste finnas någon anledning till
att expen alltid flyttas tillbaka till originalplaceringen. Lägg inte en massa pengar på att köpa
specialanpassade möbler och bygga nya dörrar då det troligen kommer att ändras igen inom några få år.
Lägg pengarna på att renovera och köpa nya möbler istället och arbetet på att få någon att börja städa.
Renoveringar borde huset stå för, börjar Kåren betala för det så kanske Kåren får börja betala för många
saker som ska ingå i husets kostnader. Problemet är att det är ett beställningsjobb då det inte ingår i
byggnadsstatusen av huset, därav måste TLTH stå för kostnaden, om man inte lyckas övertala LU Bygg
(Byggnadsenheten) och LTH att vara med och dela på kakan.
En reflektion kan vara att inte ta i för mycket med lokalförändringar, särskilt de som kostar mycket
pengar. Det är viktigare att satsa på att ha rätt verksamhet i lokalerna. Tyvärr är det lätt att tro att
verksamhetsproblem löses genom att ändra på lokalerna. Är det verkligen så svårt att hitta till ett rum, se
till att ha färdiga kartor på webbsidan som man kan skicka med i möteskallelserna. Det är billigare, enklare
och snabbare. Kontakta LU Bygg och se om ni inte kan få dem att ordna en bra husöversiktsskylt. Det
kan finnas plats för det i tillgänglighetsarbetet. Titta till exempel på den karta för synskadade som är
uppsatt på Lunds station vid trappan till bron. Anpassad för synskadade.
Framför allt är det viktigt att det finns en anledning för medlemmarna att komma till huset, annars kvittar
det hur lätt det är att hitta.
Och glöm inte att inte göra om våra misstag :)

Riktlinje: Lokalplan
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Motion ang. Projektor

Kårhuset Lund, 5 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0

Projektorn har blivit sabbad av laser, oklart hur. Detta gör att vi måste laga den för att få den
att funka. Lagning kostar c:a 50000, att få tillbaka den i befintligt skick kommer att kosta ca
12000.
Jag yrkar på att vi lyfter 60 000 ur Kårens underhållsfond för att laga den.
I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT

Motion ang. Projektor
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Städmaskin

Kårhuset Lund, 6 februari 2016
Pedell 22.0.

Motion angående Städmaskin
Bakgrund
Vår städmaskin som används för att tvätta ytor i huset efter diverse tillställningar har
genomgått en större service, då det bytades olika delar på maskinen som hade slitits ut eller
gett upp. Denna faktura landade på en summa som jag tyvärr inte finner plats för i budgeten.
Jag behöver därför hitta pengar någonstans för att kunna bokföra denna utgift.

Förslag
Vi måste ha en fungerande städmaskin.
Jag yrkar därför på
att
eller

Styrelsen antingen godkänner budgetavsteg på posten HUT05 – 5070
Godkänner att summan 8713 kr lyfts ur lämplig fond för att betala denna.

I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
22.0

Motion angående Städmaskin
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MOTION
Motion angående heltidarmobiler

Kårhuset Lund, 5 Februari 2016
Richard Luong, Näringslivsansvarig 15/16

Motion angående heltidarmobiler
Bakgrund

I dagens uppkopplade samhälle krävs det att alla har en fungerande mobil för att utföra sitt arbete.
Därför har alla heltidare utrustats med en mobil från SONY som de kan ringa med, smsa med och surfa
på. Dessa mobiler införskaffades 2013 i en deal med SONY, där de för samma summa som mobilerna
var värda, fick hålla i event via Näringslivsutskottet för motsvarande summa.
Men sedan dess har mobilerna börjat falla isär. Dess undermåliga kvalitet har lett till att flertalet heltidare
i dagläget saknar fungerande mobil. Något måste göras åt detta.

Lösning

Den enda rätta lösningen är att införskaffa nya mobiler.
Kontakt med SONY har gjorts för att ingå en liknande deal med dem, utan lyckat resultat.
Undertecknad har även försökt hos andra företag för en liknande deal, men utan lyckat resultat.
Därför yrkar undertecknad för att Teknologkåren ska köpa in 12 nya heltidarmobiler. Två alternativ har
tagits fram, efter önskemål av heltidare. Beräknad livslängd för mobilerna är 3 år, ifall de hanteras med
mer varsamhet än de gjort i dagsläget.
Alternativ 1

Anledningen till varför iPhone är för att näringslivsbenet av Teknologkåren har uttryckt att detta är
deras förhandsval och att de är den del av kåren som är i mest behov av en telefon för att kunna ta emot
och ringa företag, samt arbeta på resande fot, då deras arbete ofta sker på detta sätt. iPhone 6S är även
en statussymbol som kommer att förstärka Teknologkårens varumärke. 7 av kårens 11 heltidare
använder redan iPhone privat, vilket kommer att förenkla deras arbete.
•
•
•

12 * Apple iPhone 6S 16GB 7495 kr = 88 740 kr
12 * godtyckligt case 100 kr = 1 200 kr
12 * skärmskydd av härdat glas 100 kr = 1 200 kr

Totalt: 91 140 kr

Motion till FM
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MOTION
Motion angående heltidarmobiler

Kårhuset Lund, 5 Februari 2016
Richard Luong, Näringslivsansvarig 15/16

Alternativ 2

Alternativ 2 är en mer budgetvariant av alternativ 1, men en mobil som fortfarande är prisvärd. Dock så
kör den operativsystemet Android, vilket i genomsnitt leder till en kortare livslängd och att den är mer
benägen att gå sönder. Därför kommer även ett rejält skal att köpas in.
•
•
•
•

12 * One Plus Two 64 GB 3 799 kr = 45 588 kr
12 * OnePlus USB Type-C Adapter 99 kr = 1 188 kr
12 * OtterBox Case for OnePlus 2 220 kr = 2 640 kr
12 * OnePlus 2 Tempered Glass Screen Protector 110 kr = 1 320 kr

Totalt: 50 736 kr
Undertecknad yrkar därför
att

bestämma sig för vilket av ovan nämnda alternativ som är lämpligast.

att

låta Näringslivsansvarig införskaffa 12 heltidarmobiler, enligt ett av ovan nämnda alternativ.

att

Styrelsen hittar en lämplig budgetpost för denna utgift, alternativt använder styrelsedispen.

I tjänsten, dag som ovan,

RICHARD LUONG
Näringslivsansvarig 15/16, tillika Applefrälst

Motion till FM
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