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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 18 February 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S2 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 26 februari och justerat den 8 mars.

§12

Nästa Styrelsemöte är beslutat till 9/3.

§13

Linn Svärd förväntas inkomma med en sen handling rörande centrala
studentrepresentanter. Undertecknads förslag är att lyfta den trots förseningen.
Vidare förslår David Gustavsson att välja Linnea Thörnqvist till ledamot av
Medaljkommittén.

§15

Arbetsgruppens remisskommentarer bifogas separat då excel-filer inte är kompatibla
nog med pdf-filer för att undertecknad ska lösa det snyggt.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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Valärende: Studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Linn Svärd VKOi

Studieråden väljer in representanter i utbildningsnämnder, programledningar och
institutionsstyrelser.
Den 1:a maj kommer LTHs organisation att förändras, i samband med detta kommer även
studeranderepresentanternas antal att variera då vissa uppdrag uteblir och andra tillförs.
Jag yrkar på
att

stadfästa bifogade val till Studeranderepresentanter fram till 30 april 2016.

I tjänsten,

LINN SVÄRD,

Vice kårordförande, Internationellt ansvar ’16

Valärende: Studeranderepresentanter
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Styrelsen för förbränningstekniskt centrum
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UTKAST
Förslag till medlemsavgift

Kårhuset Lund, 18 februari 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Förslag till medlemsavgift
Under arbetet med verksamhetsplanspunkten att utvärdera systemet med medlemsavgift och
sektionsbidrag har arbetsgruppen jämfört modeller för hur medlemsavgift till Teknologkåren
skulle kunna avläggas, samt hur stor medlemsavgiften bör vara.
Efter en första remiss hos sektionsstyrelserna framgår det att sektionerna inte är intresserade
av ett ökat bidrag från Kåren och att en omfattande höjning av medlemsavgiften därför är
obefogad.
Modell för medlemsavgift
I nuläget avläggs medlemsavgift till Teknologkåren i form av en engångsbetalning på 300
kronor, vilken berättigar medlemskap för hela medlemmens studietid. En av de största
fördelarna med engångsavgiften är att en stor andel av Teknologkårens medlemmar väljer att
bli sådana vid studieperiodens början. Detta för att delta i de aktiviteter som äger rum då;
Nollningen. Det går även att anta att en andel äldre studenter hade valt att inte längre betala
sin medlemsavgift, skulle den uttaxeras på löpande basis. Dessutom krävs det i nuläget att en
medlem aktivt söker utträde för att inte längre vara medlem i Teknologkåren. Resultatet är
att Teknologkåren i dagsläget har en hög anslutningsgrad.
Arbetsgruppen utvärderade förutom modellen med engångsavgift även en trappmodell, där
medlemsavgiften avläggs per år och successivt minskar med antalet lästa år, samt en rak
kontinuerlig avgift, likt den Terminsräkningsföreningen tillämpar. Slutsatsen som drogs var
att modeller med kontinuerlig betalning tillåter Teknologkåren att ta ut mer i medlemsavgift,
på bekostnad av frånfall från studenter i de högre årskurserna och konkurrens med
Studentlundsavgiften. Undertecknad finner därför att modellen med en engångsavgift är den
lämpligaste.
Medlemsavgiftens storlek
Med kårobligatoriets avskaffande inför höstterminen 2010 instiftades Teknologkårens ovan
beskrivna engångsmodell för medlemsavgift. Avgiften för medlemmar, internationella
studenter undantagna, har sedan dess varit fastställd till nuvarande 300 kronor och den har
sedan dess inte utvärderats. Den vanligaste längden på utbildningsprogram till vilka
Teknologkårens medlemmar tillhör är fem år. Utslaget på utbildningens längd blir
medlemsavgiften för dem 60 kronor per läsår, vilket går att jämföra med Linköpings
Teknologers Studentkårs medlemsavgift på 200 kronor per läsår och Tekniska Högskolans
Studentkårs medlemsavgift på 660 kronor per läsår.
Avgiften inte har höjts under en längre period och förslagsställarna menar att värdet av
medlemskapet är högre än nuvarande avgift. Med tanke på det och övriga Teknologkårers
medlemsavgift förslås en höjning på 5 kr/termin, motsvarande 50 kronor för
civilingenjörsutbildningarna. Denna ökning är tilltänkt att ytterligare finansiera verksamheten
på Teknologkåren centralt. Det finns nämligen aktiva arbetsgrupper som ser över både en
utveckling av Nollegeneralens roll och Utbildningsutskottets sammansättning och struktur.
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Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Medlemsavgiftens beroende av studielängd
Inför höstterminen 2014 beslutade Fullmäktige att medlemsavgiften för internationella
studenter ska vara 100 kronor istället för ordinarie 300 kronor. Detta med motiveringen att
internationella studenter antingen är utbytesstudenter som studerar maximalt ett år vid LTH
eller mastersstudenter som studerar två år vid LTH och därför inte har möjlighet att få ut lika
mycket värde av sitt medlemskap i Teknologkåren. Däremot finns det även andra
utbildningsprogram vid LTH som inte, likt civilingenjörsprogrammen, löper över fem års tid,
men där medlemmar ändå betalar ordinarie medlemsavgift. Därför anser undertecknad att
Teknologkårens medlemsavgift bör baseras på antalet år som studenten är antagen till. För
utbytesstudenter som studerar vid LTH under mindre än ett år, bör avgift för ett år avläggas.
För studenter som byter program, exempelvis från Högskoleingenjörsutbildning till
Civilingenjörsutbildning, eller studenter som studerar längre än den tid deras utbildning är
avsedd at ta, finner undertecknad, av ovan nämnda bakgrund rörande fördelar med en
engångsavgift, att medlemmen inte ska erlägga ytterligare en avgift för att behålla sitt
medlemskap.
Tekniskt basår bedöms som ett undantag för regeln som nämns i stycket ovan, då dessa
studier är tänkta att efterföljas av studier på ett annat utbildningsprogram. Därför bör
medlemsavgift som avläggs av studenter vid Tekniskt basår endast gälla för det läsår de
studerar vid utbildningsprogrammet.
För Brandingenjörsutbildningen och kandidatprogrammet i industridesign avläggs en
medlemsavgift motsvarande tre års heltidsstudier. Om en student vid programmet väljer att
läsa vidare på Riskhanteringsprogrammet, respektive mastersprogrammet i industridesign,
behöver de inte betala medlemsavgift ytterligare en gång. Studenter som blir medlemmar i
Teknologkåren först då de studerar vid något av de två senast nämnda programmen avlägger
medlemsavgift motsvarande mastersprogramen.
Rörande doktorander som studerar vid LTH behöver de inte avlägga ytterligare en avgift om
de redan har betalt medlemsavgiften vid ett tidigare tillfälle. Om en doktorandstudent inte
tidigare har varit medlem i Teknologkåren avlägger de samma avgift som för
civilingenjörsprogrammen.
Sammanfattningsvis är det undertecknads åsikt att Teknologkårens medlemsavgift, likt nu,
bör åläggas i form av en engångsavgift. Däremot bör den av rättviseskäl vara baserad på
längden av det utbildningsprogram till vilken studenten är antagen.
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Därför yrkar undertecknad
att

medlemsavgiften för Teknologkåren vid LTH för läsåret 2016/2017 fastställs
enligt tabell nedan:

Utbildningsprogram
Utbytesstudier (inresande)
Utbytesstudier (inresande)
Tekniskt basår
Mastersprogram
Livsmedelstekniskt program
Högskoleingenjörsutbildning
Brandingenjörsutbildning
Kandidatprogram i industridesign
Doktorandutbildning
Arkitektutbildning
Civilingenjörsutbildning

Antal år
½
1
1
2
2
3
3
3
4+
5
5

Medlemsavgift
100 kr
100 kr
100 kr*
140 kr
140 kr
210 kr
210 kr
210 kr
350 kr
350 kr
350 kr

*Medlemskapet är giltigt under den tid studenten studerar Tekniskt basår.

I tjänsten, dag som ovan,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport: Sektionsbidrag

Kårhuset Lund, 18 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Rapport angående Sektionsbidrag
Bilagor: Sektionernas åsikt om sektionsbidraget, Remiss 1 samt Remiss 2.

Bakgrund
I Verksamhetsplanen 2015/2016 åläggs Kårstyrelsen följande delmål:
Systemet med hur kåren tar in medlemsavgifter och delar ut sektionsbidrag har inte utvärderats
eller ändrats sedan kårobligatoriet föll 2010. Det bör undersökas huruvida det behöver göras
förändringar eller om det fungerar bra som det är. Bör kåren dela ut sektionsbidrag? Är
medlemsavgiften på 300 kr en lagom summa eller bör denna justeras? Ska avgiften för
internationella studenter vara 100 kr? Detta är exempel på frågor som behöver besvaras och
sammanställas i en rapport.


Utvärdera systemet med medlemsavgift och sektionsbidrag.

Björn Sanders (Kårordförande), Jacob Karlsson (Generalsekreterare) och Oskar Hansson
(styrelseordförande) gavs av styrelsen i uppdrag att undersöka frågan.
Utredning av medlemsavgiften har resulterat i en proposition och kommer inte behandlas av
denna rapport.

Metod
Första steget för arbetsgruppen var att samla in information från sektionsstyrelserna om hur
de uppfattade sektionsbidraget. Frågorna och svaren återfinns i Bilaga 1.
Därefter skickades ett färdigt förslag ut på remiss till sektionsstyrelser, kårstyrelsen,
fullmäktige och heltidare. Detta förslag fick en del kritik och gjordes om till ytterligare en
remiss som gick ut precis innan jul till samma recipienter.
Med grund i de svar vi fick på den remissen föreslår vi ingen förändring i sektionsbidrag
enligt rapport nedan.

Fyra olika alternativ
Efter diskussion i arbetsgruppen och efter de svar vi fått från sektionsstyrelserna har vi
huvudsakligt behandlat x olika förslag till sektionsbidrag:
1.
2.
3.
4.

Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av fullmäktige eller kårstyrelsen
Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av algoritm
Äskningspott
Ingen förändring

1. Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av fullmäktige eller kårstyrelse
Detta förslag ställde sektionerna sig negativa till. Rättviseaspekten belystes. Man trodde inte
att en rättvis bedömning kunde göras. Dessutom tror arbetsgruppen att det administrativa
besväret med att varje år behöva besluta om specifika sektionsbidrag inte väger upp.
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Slutligen ger denna typen av bidrag upphov till politiska spel och utrymme för nepotism.
Något som inte bör uppmuntras på Teknologkåren (bland annat då det finns tillräckligt av
detta i resterande kårvärld).
2. Behovsprövat sektionsbidrag avgjort av algoritm
Detta blev arbetsgruppens huvudförslag inför båda remissrundorna. Huvudsakligen då detta
löser problemet vi såg med att det ett kårmedlemskap innebär skiljer sig åt beroende vilken
sektion man är i. Samtidigt som vi slipper jävsituationerna, administrationen och politiken
som finns i det första förslaget.
3. Äskningspott
Tanken med förslaget var att ha en pott pengar som kunde fördelas till projekt inom
sektionerna som hanterades av förslagsvis kårstyrelsen. Liksom det första förslaget ger detta
utrymme för nepotism och bedömningsfrågor. Dessutom lyftes från sektionerna poängen
om att det är bättre att sektionsmötet beslutar om var pengarna på sektionerna ska användas
då detta forum är närmare medlemmen. Detta är ett resonemang som arbetsgruppen håller
med om. Slutligen är arbetsgruppen oroliga för att de sektioner som har störst möjlighet att
söka pengarna är de som behöver dem minst.

Remissförslaget
Enligt ovan blev huvudförslaget redan vid första remissen att ha ett behovsprövat
sektionsbidrag som avgjordes av en algoritm. En del av bidraget skulle fortfarande vara fast,
så som ett basanslag, medan en del skulle fördelas efter omsättning per medlem.
Mycket respons på första remissen handlade om problem med att använda just omsättning,
bland annat identifierades ganska många undantagsfall. Sektionerna ställde sig generellt
skeptiska. Dessa fall behandlades och förklarades i den andra remissen.
Svaren på andra remissen var tudelade. De flesta sektioner var relativt positiva inställda till
frågan, men framförallt en sektion tyckte att det var principiellt fel att fördela pengar alls.
Någon sektion var tveksamma till omsättning som bästa fördelningsalgoritm men fann inget
bättre. När diskussionen fördes på Ordförandekollegiet var det flera som höll med

Resultat
Arbetsgruppen anser sig att grundligt och med stor förankring ha utrett frågan om
sektionsbidrag. Vår slutsats är att det system vi använder idag är välfungerande och inte bör
förändras.
Grundläggande tror arbetsgruppen fortfarande att det eventuellt hade varit värt att testa ovan
nämnda huvudförslag, men med den kritik som har inkommit från sektionerna tror vi inte på
att genomföra idén.
Dock anser vi att det finns en idé att utreda frågan om att ha en fond förvaltad av
fullmäktige där sektioner som har ekonomiska svårheter kan ansöka om medel. Detta faller
dock utanför arbetsgruppens syfte.

I tjänsten, dag som ovan,
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BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Bilaga 1: Sektionernas åsikt om
sektionsbidraget
Frågor










Hur stor del av er omsättning är sektionsbidrag?
Hur hade er verksamhet påverkats av ett förändrat sektionsbidrag? Tänk både på
en ökning och på en minskning.
Hur hade det upplevts på ING-sektionen om TLTH generellt minskar
sektionsbidraget?
Hur får er gemene medlem ut mest av sin medlemsavgift? Tjänar gemene medlem
mest på dagens system, ett system där medlemsavgiften är densamma men inga
sektionsbidrag betalas ut till sektionerna eller ett system med kraftigt sänkta
medlemsavgifter?
Hade TLTH tjänat på om en större del av medlemsavgiften används centralt, för
gemensamma ändamål?
Sektionsbidraget betalas idag ut beroende på antal sektionsmedlemmar per termin.
Vilken fördelningsmodell tror ni är den bästa?
Hur ställer ni er till ett behovsprövat sektionsbidrag?
Hur ställer ni er till att sektionsbidraget betalas ut som en riktad satsning för att
genomföra ett visst projekt på er sektion?

Inledning
De flesta sektioner anser att vi har ett bra system idag men är försiktigt positiva till vissa
förändringar. Det synns tydligt i svaret vilka sektioner som överlag är positivt inställda till
kåren centralt och vilka som inte är det, samt vilka som har en anstängd ekonomi och vilka
som inte har det. Detta riskerar att färga tonen i svaren.

Sektionsbidragets del av sektionens ekonomi
Den första frågan var av orienteringskaraktär men det har visat sig ge ganska dålig bild av
hur stort sektionsbidraget faktiskt är för sektionerna. Flera sektioner lyfter att många av deras
budgetposter är +/-0 vilket drar upp omsättningen oproportionerligt, däremot anses
sektionsbidraget för de flesta vara en viktig intäkt.
En del sektioner nämner att sektionsbidraget är en viktig trygghet i ekonomin och dess
förutbestämda karaktär säkerställer den löpande verksamheten.
En slutsats man kan dra är att sektionsbidraget utgör liknande del av alla sektioners
verksamhet (vilket är ekvivalent med att alla sektioner har liknande omsättning per medlem).
Från I och E där sektionsbidraget utgör ca 1,5% till V och W där det utgör ca 5%. A och M
inkom inte med ett svar.
Minskning av sektionsbidraget
En liten minskning anses överlag vara möjligt, men inte önskvärt. Framförallt M, A, ING
och W är negativa till en minskning. De andra sektionerna är lite mer likgiltiga och framhäver
vikten av att vara tydlig med vad pengarna går till om man ska behålla mer pengar centralt.
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Ökning av sektionsbidraget
Ökning ses det överlag positivt på, dock är det bara M, ING, E och W som anser det direkt
efterfrågansvärt. K tycker inte att medlemsavgiften ska höjas och V tycker inte det är rimligt
att få mer än medlemsavgiften.

Vad tjänar gemene medlem på?
De allra flesta är överrens om att den gemene medlemmen hade tjänat mest på att behålla
dagens system med där hela medlemsavgiften betalas ut till sektionerna. F, E och V
framhåller balansen mellan sektionen och kåren centralt - att båda är viktiga - och har därför
svårt att uttala sig i frågan. M, W och A markerar tydligt att de anser att pengarna gör större
nytta på sektionen. I är likgiltiga i frågan.

Vad tjänar hela kåren på?
Det är viktigt att pengar investeras rätt och att det är tydlig vad pengar läggs på. Detta är
sektionerna bättre på än kåren centralt då de är “närmare” medlemmen. Detta är sektionerna
överrens om.

Fördelningsmodeller
Överlag framhävs rättvisa och jämlikhet som viktigt. ING lyfter att man bör betala efter hur
många år man ska plugga, A föreslår en grundsumma plus en per medlem för att säkerställa
sektionens ekonomi även om man får få medlemmar. Samtliga sektioner gillar dagens modell
med antal sektionsmedlemmar men det diskuteras väldigt lite.
Behovsprövat sektionsbidrag
Även här pratar nästan alla om rättvisa. Vem ska bestämma över pengarna? Risk för jäv
belyses från flera sektioner. M tar upp risken att det kan bli så att de sektioner som jobbar
hårdast på att söka får pengar och inte de som behöver det. W är däremot väldigt positiva då
de verkligen kunde behöva mer pengar. V, F och D är försiktigt positiva till att en del av
sektionsbidraget är behovsprövat.
Äskningspott
Överlag finns en negativ ton kring idén. Vissa anser att kåren har svårt att veta vad sektionen
behöver pengar för, vissa anser att det kan bli för jobbigt att söka. A säger att deras egna
äskningsfonder fungerar dåligt då få söker och ser samma risk om kåren hade en. D belyser
att det kan få omvänd effekt mot resursfördelning, stora sektioner har lättare för att söka.
E belyser att det är bättre att sektionsmötet bestämmer vad pengarna ska gå till istället för
kåren centralt.
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Motion angående revidering av
styrdokument
Bakgrund
Hösten 2014 (FM6 2014) togs beslutet att tillsätta en grupp för att revidera Teknologkårens
styrdokument. Styrdokumenten var en samling ihoplappade dokument med redundant
information. Därutöver kunde det ifrågasättas huruvida all information var relevant att ha med
i styrdokumenten.
Under verksamhetsåret 2013/2014 beslutades det om en delegationsordning för att tydliggöra
vilket ansvar som olika personer och organ i organisationen hade. Att delegationsordningen
föll utanför dokumentstrukturen var något revideringen av styrdokumenten hade som mål att
råda bot på.
Arbetsprocessen har sedan dess kantats av diverse sena kvällar med ingående diskussioner
kring vad som är en rimlig nivå på styrdokument. Den ursprungliga planen var att ha ett färdigt
förslag till efter sommaren 2015 men på grund av en bristande förmåga att förutse hur
omfattande arbetet skulle bli gjorde deadline har skjutits ett halvår. Med det sagt är vi nöjda
att presentera ett nytt förslag på styrdokument för Teknologkåren.

Grund till förändringar
I korthet kan grunden till ändringar i styrdokumenten härledas till följande frågeställningar:








Ligger information på rätt nivå i förhållande till, i frågan, huvudsakligt beslutsfattande
organ?
Är informationen redundant kontra andra dokument?
Står information i strid med andra skrivelser i våra styrdokument?
Finns det internhänvisningar som gör dokumenten svåra att uppdatera i framtiden?
Är språket tillgängligt skrivet?
Är dokument korrekta (t.ex. följer de Teknologkårens regler för hur vi benämner olika
organ och dylikt, se den grafiska profilen)?
Finns det juridiska aspekter vi måste ta hänsyn till?

Av ovanstående frågor är den första frågan gällande att “rätt” organ äger sina egna beslut en
av de frågor som renderat i många ändringar. Därför vill gruppen påpeka att detta görs med
anledning av att vi fått direktivet från tidigare Fullmäktige att följa andemeningen med
delegationsordningen.
Vidare vill vi även betona två ändringar som diskuterats ihärdigt och gränsar till att ligga
utanför ramarna för vårt mandat. För transparensens skull påpekar vi därför det så klart vi kan
göra. Det gäller att döpa om fria föreningar till samarbetsföreningar och att lyfta ut ARKAD
ur ArmU och därmed låta ArmU övergå till att vara Näringslivsgruppen. Förändringarna har
varit uppe på diskussion i tidigare Fullmäktige där vi tolkat det som välkomna förändringar. I
första fallet är namnbytet av anledningen att det enligt vår uppfattning tydligare speglar
Motion angående revidering av styrdokument
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situationen och att det också enligt vår uppfattning råder en viss begreppsförvirring kring hur
man i en organisation kan ha en förening som är fri.
I andra fallet speglar den föreslagna strukturen arbetet som det idag fungerar. Det finns ingen
rutin idag av att hålla ArmU-möten på det sätt vi uppfattar att den gamla stadgan och
reglementet avsåg. Den föreslagna förändringen ändrar egentligen inte förutsättningen för
Näringslivsgruppen och ARKAD att samarbeta, något som fortfarande är nödvändigt.

Remissvar
Gruppen har skickat ut en remiss för att ta reda på om det finns ytterligare ändringar att ta
hänsyn till som vi inte kanske inte hade identifierat fullt ut till första utkastet. Bifogat finner ni
en sammanställning över de svar vi fått och på vilket sätt vi har tagit hänsyn till dem inför det
slutgiltiga förslaget.

Planen framåt
Vårt förslag är att planen framåt ser ut enligt följande:
FM2 - Gruppen presenterar resultatet av revideringen av styrdokument och svarar på allmänna
frågor. Stadgan och reglementet tas för en första läsning.
FM4 - Stadgan tas för en andra läsning (om det vid FM2 var en kvalificerad majoritet för) och
reglementet tas för en första läsning (om det vid FM2 inte var en kvalificerad majoritet för, då
den i så fall inte kräver en andra läsning). Policyer och åsiktsdokument tas för beslut.

Kontentan är att vi formellt sett inte lyfter policyer och övriga dokument till FM2. För den
vetgirige går det att läsa våra utkast på policyer och övriga dokument på länken
goo.gl/HAKjUH
Vi har inte färdigställt formatet på policyer men inga större förändringar planeras komma än
de som står omnämnda i kommentarerna till remissvaren.

Förslag
Jag yrkar
att

fastställa den reviderade stadgan enligt liggande förslag i en första läsning

att
fastställa det reviderade reglementet enligt liggande förslag att gälla från den tidpunkt
då den nya stadgan är fastslagen enligt två läsningar.
För arbetsgruppen,

BJÖRN HANSSON,
Ledamot i arbetsgruppen för revidering av styrdokument
Motion angående revidering av styrdokument
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Konstitution

KAPITEL 1, Sammanslutningen
§ 1.1

Benämning

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en studentkår för studerande på
grund-,avancerad- och forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola förkortas i stadgarna till Teknologkåren.
§ 1.2

Ändamål

Teknologkåren har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna vid högskolan. (Jfr 4 kap 9 § Högskolelagen
1992:1434). Teknologkåren har som ändamål att främja medlemmarnas studier och
utbildning, de tekniska vetenskapernas studium samt vad därmed äger sammanhang.
Teknologkåren drivs utan vinstintresse.
§ 1.3

Överklagande

Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan överklagas hos
Lunds universitets styrelse av minst en tiondel alternativt 100 av Teknologkårens
medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs
§ 1.4

Upphävande av beslut

Beslut taget av någon av Teknologkårens organ eller förtroendevalda kan upphävas av
Lunds universitets styrelse. Ett beslut kan bara upphävas om det uppenbart strider mot
Teknologkårens ändamålsparagraf.
§ 1.5

Verksamhetsår

Kårens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1 juli till den 30 juni.

KAPITEL 2, Medlemmarna
§ 2.1

Medlemskap

Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem, hedersmedlem,
stödmedlem och passiv medlem.
§ 2.2

Ordinarie Medlemmar

Ordinarie medlem är den som är student vid LTH (tekniska fakulteten vid Lunds
universitet) och som dessutom har betalat sin medlemsavgift till Teknologkåren.
En ordinarie medlem som inte längre studerar vid LTH övergår till att bli passiv medlem.
För att räknas som student vid LTH måste personen uppfylla något av följande:
•Vara registrerad på utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå inom LTH
samt övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som kvalitetssäkras av
LTH.
•Ha registrerat studieuppehåll i maximalt fyra terminer tillbaka på något av LTHs program.
•Under aktuell termin blivit nyantagen som doktorand vid något av LTHs
forskarutbildningsämnen.
•Under aktuell eller föregående termin haft aktivitet som doktorand vid något av LTH:s
forskarutbildningssämnen.
De som gjort avbrott i sina studier ingår inte i ovanstående fall. Godtagbara former av
registreringar är förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering och omregistrering.

§2.3

Hedersmedlemmar

Fullmäktige kan utse hedersmedlem om 9/10 av samtliga avgivna röster röstar för
förslaget. Förslag till val av hedersmedlem kan läggas fram av minst 30 medlemmar,
Kårstyrelsen, De Äldres Råd eller Inspektor.
Hedersmedlem är ett gemensamt begrepp för Hedersledamot och
HedersTruls/HedersTrula.
En Hedersledamot är en person som har främjat Teknologkårens verksamhet i särskilt hög
grad.
En HedersTruls/HedersTrula är en person som främjat Teknologkårens eller LTHs
verksamheter i hög grad alternativt tillfört södra Sverige teknologi som har främjat den
tekniska utvecklingen inom regionen i hög grad.

§2.4

Stödmedlem

Alla har rätt att ansöka till stödmedlem. Ansökan om att bli stödmedlem ska göras
skriftligen till Kårstyrelsen.

§ 2.5

Skyldigheter

Samtliga medlemmar är skyldiga att ta hänsyn till Teknologkårens styrdokument. Ordinarie
medlem ska också ta hänsyn till sin Sektions stadgar och reglemente.
Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den medlemsavgift
Fullmäktige har fastställt.

§ 2.6

Rättigheter

Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
att
närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
att
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
att
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
att
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.
Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att
delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna omröstningar med en
röst, samt
att
kandidera i Teknologkårens allmänna val
§ 2.7

Medlems medgivande

Teknologkåren har rätt att sälja medlemmens adress ur Teknologkårens medlemsregister
om inte medlemmen har meddelat Teknologkåren något annat.
§ 2.8

Utträde

En medlem kan gå ur Teknologkåren genom att skriftligen meddela Kårstyrelsen.

KAPITEL 3, Stadgar & Reglemente
§ 3. 1

Reglemente

Reglementet är ett tillägg till stadgan. I reglementet finns specifika direktiv för hur
Teknologkårens verksamhet ska organiseras och genomföras. Om stadgan och reglementet
ger motstridiga tolkningar är stadgans tolkning den giltiga.
§ 3.2

Ändring

Förslag om ändring av stadgan ska lämnas in skriftligen till Talmanspresidiet senast tolv
läsdagar före Fullmäktiges sammanträde. Vid detta sammanträde ska även Kårstyrelsens
yttrande i ärendet finnas.
För ändring av stadgan krävs:
a)
likalydande beslut av Fullmäktige vid två sammanträden med högst tretton
månader, och val eller nyval, emellan, eller
b)
likalydande beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige vid två
sammanträden samma mandatperiod men med minst en månad emellan.
Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion.
För ändring av reglementet krävs:
c)
likalydande beslut av Fullmäktige vid två på varandra följande
sammanträden med minst en månad emellan, eller
d)
beslut av Fullmäktige med kvalificerad majoritet vid ett sammanträde.
Beslutet ska tas upp till en andra läsning snarast möjligt i enlighet med punkt a - c ovan.
Förslag om ändring av åsiktsdokument behandlas som en vanlig motion:
För ändring av åsiktsdokument krävs:
e)
beslut av Fullmäktige med enkel majoritet vid ett sammanträde.
§ 3.3

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller Kårordförandes tolkning tills Fullmäktige beslutat
annorlunda. Kårordförandes tolkningar ska protokollföras och rapporteras till Fullmäktige.

KAPITEL 4, Upplösning
§ 4.1

Upphävande av obligatoriet

Den här paragrafen har tagits bort.
§ 4.2

Beslut

Teknologkåren kan inte upplösas förrän Fullmäktige har ändrat den här paragrafen.
§ 4.3

Tillgångar

Vid upplösning av Teknologkåren tillfaller tillgångarna Inspektorn som ska förvalta dessa
under minst fem år. Därefter får Inspektorn använda tillgångarna till förmån för
studenterna vid LTH. Ifall en ny studentsammanslutning bildas inom dessa fem år så får
Inspektorn överväga om tillgångarna ska överlåtas till den nya organisationen.

Organisation

Kapitel 5, fullmäktige
§ 5.1

Befogenhet

Fullmäktige är Kårens högsta beslutande myndighet.
§ 5.2

Mandatperiod

Fullmäktiges mandatperiod löper från den 1 januari till den 31 december.
§ 5.3

Sammansättning

Fullmäktige utgörs av 27 ledamöter.
§ 5.4

Skyldigheter

Fullmäktigeledamot är skyldig:
att
under sin mandattid vara medlem i Teknologkåren samt
att
i övrigt verka för medlemmarnas bästa.
§ 5.5

Adjungeringar

Vid Fullmäktiges sammanträden är följande ständigt adjungerade med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt:
a) Talman,
b) Fullmäktiges sekreterare,
c) Revisorerna,
d) Revisorssuppleanterna,
e) Presidieledamöterna,
f) Kårstyrelseledamöterna,
g) KFS ABs styrelseordförande,
h) Sektionsordförandena,
i) de av Fullmäktige utsedda redaktörerna,
j) Teknologkårens representanter i Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige,
k) Intresseföreningarnas ordförande,
l) Valberedningens ordförande
m) Valnämndens ordförande.
n) Suppleanter till Fullmäktige.
o) Inspektor
p) Proinspektor
§ 5.6

Beslutsförhet

Fullmäktige har rätt att fatta beslut när summan av antalet närvarande ledamöter överstiger
hälften av antalet platser.
§ 5.7

Talmanspresidiet

Talmanspresidiet utgörs av Talmannen och Fullmäktiges sekreterare.

§ 5.8

Förhandlingsledare

Fullmäktiges förhandlingar leds av Talmannen. Saknas talman utses mötesordförande av
fullmäktige.
§ 5.9

Sammanträden

Fullmäktige sammanträder minst en gång per kvartal inklusive vårfullmäktige som hålls i
april eller maj månad och höstfullmäktige som hålls senast i december månad.
Utöver ovan nämnda sammanträden ska ett valfullmäktige hållas senast i mars månad.
§ 5.10

Tidpunkt

Både Kårstyrelsen och Fullmäktige kan besluta när Fullmäktige ska sammanträda. Dock får
Fullmäktige inte kallas till sammanträde under tentamensperioder eller lov.
§ 5.11

Extra sammanträde

Fullmäktige ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
Inspektor begär det, eller om
b)
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
c)
1/3 av Fullmäktiges ledamöter skriftligen begär det, eller om
d)
50 medlemmar skriftligen begär det.
Mötet ska i så fall hållas inom 10 läsdagar efter Talmanspresidiet har fått begäran.
§ 5.12

Förberedelser

Talmanspresidiet ansvarar för att förbereda Fullmäktiges sammanträden.
§ 5.13

Kallelse

Talmannen kallar till Fullmäktiges sammanträde.
Kallelsen till Fullmäktiges sammanträde ska skickas till samtliga Fullmäktiges ledamöter
och de ständigt adjungerade. Kallelsen ska även publiceras på Teknologkårens hemsida.
Kallelsen ska skickas och publiceras senast tretton läsdagar före sammanträdet. Vid extra
sammanträden ska kallelsen skickas och publiceras senast fem läsdagar före sammanträdet.
§ 5.14

Ärenden

För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Fullmäktiges sammanträden ska det ha
inkommit till Talmanspresidiet senast tolv läsdagar före sammanträdet.
§ 5.15

Föredragningslista

Föredragningslista för Fullmäktiges sammanträde ska publiceras på Teknologkårens
hemsida och skickas till Fullmäktiges ledamöter samt de ständigt adjungerade.
Föredragsningslistan ska publiceras och skickas senast sju dagar, varav minst fyra läsdagar,
före sammanträdet.

§ 5.16

Handlingar

De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast sju dagar varav minst
fyra läsdagar före sammanträdet.
§ 5.17

Protokoll

Vid Fullmäktiges sammanträde ska det föras protokoll. Protokollen ska innehålla
anteckningar om
a)
vad alla ärenden handlar om,
b)
alla ställda yrkanden som inte blivit återtagna,
c)
beslut,
d)
protokollsanteckningar och reservationer, samt
d)
en förteckning över de som närvarat
Fullmäktigeprotokoll justeras av talmannen samt två fullmäktigeledamöter, som väljs av
Fullmäktige för varje sammanträde.
§ 5.18

Valfullmäktige

Vid valfullmäktige ska bara val av funktionärer förekomma. Inga andra ärenden får
förekomma.
§ 5.19

Höstfullmäktige

Vid höstfullmäktige ska följande ärenden förekomma:
a)
val av funktionärer,
c)
godkännande av verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret
för:
1)
Kårstyrelsen och de verkställande organ som svarar gentemot Kårstyrelsen
samt
2)
de av Fullmäktige inrättade redaktionella organen,
d)
godkännande av revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret,
e)
fråga om ansvarsfrihet för:
1)
Kårstyrelsen, samt
2)
de av Fullmäktige utsedda redaktörerna
§ 5.20

Delegation

Fullmäktige kan delegera till organ eller enskilda funktionärer inom Teknologkåren att ta
beslut i frågor för Fullmäktiges räkning. Beslut som tas inom ramen för delegation ska
protokollföras och stadfästas av Fullmäktige. Valärenden som står direkt under
Fullmäktiges ansvar får inte delegeras.
§ 5.21

Upphävande av sektionsbeslut

Fullmäktige kan upphäva ett beslut som är taget av en Sektion om
a) Lunds universitets styrelse anser att sektionsbeslutet uppenbart strider mot
Teknologkårens ändamålsparagraf, eller om
b) Fullmäktige anser att sektionsbeslutet uppenbart strider mot Teknologkårens
ändamålsparagraf eller Sektionens ändamålsparagraf.

§ 5.22

Upplösning

Fullmäktige kan, med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar,upplösa sig och besluta om
nyval. Om så sker ska valet genomföras senast 21 läsdagar efter att Fullmäktige har fattat
beslutet.
§ 5.23

Allmän omröstning i sakfråga

Fullmäktige kan med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar, besluta om allmän
omröstning i sakfråga. Om så sker skall omröstningen genomföras senast 21 läsdagar efter
beslutet.
§ 5.24

Beslutsredovisning

Protokollen från Fullmäktiges sammanträden ska läggas upp på Teknologkårens hemsida
efter att de har justerats. Talmanspresidiet ansvarar för att lägga upp protokollen på
hemsidan.

KAPITEL 6, Valnämnden
§ 6.1

Uppgift

Valnämndens uppgift är att utlysa, organisera och genomföra allmänna omröstningar och
val till Fullmäktige. Valnämnden ansvarar för att medlemmarna skall ges god information
om kandidaters åsikter.
Valnämnden svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt valnämnden.
Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för valnämndens uppgifter.
§ 6.2

Befogenhet

Valnämnden har endast rätt att fatta beslut i frågor som rör allmänna omröstningar eller
val till Fullmäktige.
§ 6.3

Sammansättning

Valnämnden består av Valnämndens ordförande, Inspektor, Talmannen, en ledamot från
varje Sektion utsedd av respektive Sektion samt erforderligt antal övriga ledamöter.
Nämnden utser inom sig en sekreterare.
Kårordförande, Informationsansvarig och revisorerna är ständigt adjungerade med
yttrande- och yrkanderätt i valnämnden.
§ 6.4

Mandatperiod

Valnämndens mandatperiod är från den 1 januari till den 31 december.

§ 6.5

Nämndens ledamöter

Ingen av ledamöterna får vara ledamot av Kårstyrelsen. Valnämndens sammansättning ska
meddelas till Kårstyrelsen senast den 30 november året innan respektive mandatperiod.
§ 6.6

Kallelse

Valnämndens ordförande kallar till Valnämndens sammanträden.
§ 6.7

Beslutsförhet

Valnämnden har rätt att fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Valnämnden har dock rätt att delegera beslut gällande
a)
fastställande av giltigheten för ett fyllnadsval, samt
b)
räkning av röster i samma fyllnadsval
till Valnämndens ordförande och Inspektor som måste ta gemensamt beslut i frågorna.
§ 6.8

Information

Valnämnden ansvarar för informationen om val till Fullmäktige.
§ 6.9

Rösträkning

Om ledamöter i Valnämnden själva ställer upp i Fullmäktigevalet ska dessa ledamöter hitta
rösträkningsersättare för rösträkningstillfället.

KAPITEL 7, Kårstyrelsen
§ 7.1

Uppgift

Kårstyrelsen ansvarar för att leda Teknologkåren.
§ 7.2

Befogenhet

Kårstyrelsen är Teknologkårens högsta verkställande organ med undantag för de ärenden
som står under de av Fullmäktige utsedda redaktörerna eller Valnämnden.
I ärenden som inte kan vänta, och som i dessa stadgar inte har getts till ett annan organ,
utövar Kårstyrelsen Fullmäktiges befogenheter. Sådana beslut ska protokollföras och
stadfästas av Fullmäktige.
§ 7.3

Sammansättning

Kårstyrelsen består av Kårordföranden, Kårstyrelsens ordförande samt sex övriga
ledamöter.
§ 7.4

Adjungeringar

Vid Kårstyrelsen sammanträdanden är följande ständigt adjungerade med yttrande- och
yrkanderätt:
a) Inspektor,
b) Proinspektor,
c) Presidieledamöterna,
d) Ordförande för verkställande organ under styrelsen,
e) Revisorerna samt
f) Revisorssuppleanterna
§ 7.5

Beslutsförhet

Kårstyrelsen har rätt att fatta beslut då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 7.6

Förhandlingsledare

Kårstyrelsens förhandlingar leds av Kårstyrelsens ordförande.
§ 7.7

Sammanträden

Kårstyrelsen sammanträder minst tre gånger per halvår. Kårstyrelsen beslutar själv när
Kårstyrelsen ska sammanträda.
§ 7.8

Extra sammanträde

Kårstyrelsen ska sammankallas till extra sammanträde om:
a)
Inspektor begär det, eller om
b)
Teknologkårens revisorer begär det, eller om
c)
någon ledamot begär det.
Mötet ska i så fall hållas inom tio läsdagar eller arton dagar efter Kårstyrelsens ordförande
har fått begäran.
§ 7.9

Kallelse

Kårstyrelsens ordförande kallar till Kårstyrelsens sammanträde.
Kallelse ska skickas till ledamöterna och de ständigt adjungerade, senast sju läsdagar eller
fjorton dagar före sammanträdet.

§ 7.10

Ärenden

För att ett beslutsärende ska tas upp på ett av Kårstyrelsens sammanträden ska det ha
inkommit till Kårstyrelsens ordförande senast fyra läsdagar eller tolv dagar före
sammanträdet.
§ 7.11

Föredragningslista

Föredragningslista ska läggas upp på Teknologkårens hemsida och skickas till Kårstyrelsens
ledamöter samt de ständigt adjungerade senast tre läsdagar eller tio dagar före
sammanträdet.
§ 7.12

Handlingar

De handlingar som krävs för sammanträdet ska tillhandahållas senast tre läsdagar eller tio
dagar före sammanträdet.
§ 7.13

Ansvar

Kårstyrelsen är ansvarig inför Fullmäktige för sin verksamhet.
§ 7.14

Protokoll

Vid Kårstyrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska innehålla
anteckningar om
a)
beslut,
b)
reservationer, samt
c)
en förteckning över de som närvarat
Kårstyrelseprotokoll justeras av Kårstyrelsens ordförande samt en styrelseledamot, som
väljs av styrelsen för varje sammanträde.
§ 7.15

Beslutsredovisning

Protokollen från Kårstyrelsens sammanträden ska läggas upp på Teknologkårens hemsida
efter att de har justerats. Kårstyrelsens ordförande ansvarar för att lägga upp protokollen
på hemsidan.
§ 7.16

Redovisning

Kårstyrelsen ansvarar för att Teknologkårens redovisning sköts i enlighet med
myndigheters krav och god redovisningssed.
§ 7.17

Teknologkårens firma

Teknologkårens firma tecknas av Kårstyrelsen eller Kårordförande och Generalsekreterare
i förening.
§ 7.18

Attesträtt

Kårstyrelsen ansvarar för attestering. Kårstyrelsen kan besluta att ge funktionär attesträtt
för en del av Teknologkårens verksamhet.

KAPITEL 8, Revisorer
§ 8.1

Uppgift

Teknologkårens revisorer har till uppgift att granska räkenskaper och förvaltning för
Teknologkåren.
§ 8.2

Sammansättning

Det ska finnas tre revisorer; en av svensk handelskammare auktoriserad revisor samt två
övriga revisorer och deras suppleanter.
Revisorerna och deras suppleanter väljs av Fullmäktige. Auktoriserad revisor nomineras i
samråd med avgående revisorer. Vid icke auktoriserad revisors frånfälle så ersätts denne av
en revisorssuppleant i den ordning suppleanterna har blivit valda.
§ 8.3

Krav

Revisorerna får inte ha andra uppdrag inom Teknologkåren.
Revisorerna och Revisorssuppleanterna ska vara myndiga.
§ 8.4

Skyldigheter

De av Fullmäktige valda revisorerna är skyldiga:
att
fortlöpande granska Teknologkårens förvaltning och verksamheter,
att
till Fullmäktige och Kårstyrelsen lämna in förslag till erforderliga ändringar
av gällande styrdokument och avtal, samt
att
senast två veckor innan höstfullmäktige nästkommande år lämna in en
revisionsberättelse till Fullmäktige.
§ 8.5

Rättigheter

Revisorerna har rätt:
att
när de vill ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar,
att
begära och få upplysningar rörande verksamhet och förvaltning,
att
övervara samtliga Teknologkårens organs sammanträden, förutom
Valberedningens, med yttrande- och yrkanderätt, samt
att
när de anser det nödvändigt kalla in Teknologkårens organ.

KAPITEL 9, Inspektor och Proinspektor
§ 9.1

Uppgift

Inspektor och Proinspektor har till uppgift att stödja Teknologkårens verksamhet genom
sin kunskap och ska ägna uppmärksamhet åt och stödja Teknologkårens verksamhet samt
vad därmed äger sammanhang.
§ 9.2

Val

Inspektor och Proinspektor väljs av Fullmäktige för en tid av två kalenderår.
Inspektor väljs bland LTHs lärare och kan bara omväljas en gång.
Proinspektor väljs från näringslivet och kan bara omväljas en gång.
§ 9.3

Frånfälle

Vid Inspektors eller Proinspektors frånfälle väljs ersättare för återstoden av mandattiden.
§ 9.4

Skyldigheter

Inspektor och Proinspektor är skyldiga att hålla sig informerade om Teknologkårens
verksamheter.
Utöver detta är Inspektor skyldig:
att
övervaka valprocedurerna vid val till Fullmäktige, samt
att
förvalta Teknologkårens tillgångar på stadgat sätt vid upplösning av
Teknologkåren.
§ 9.5

Rättigheter

Inspektor och Proinspektor har rätt:
att
närvara vid samtliga Teknologkårens organs sammanträden med yttrandeoch yrkanderätt,
att
få samtliga handlingar rörande Fullmäktiges, Kårstyrelsens och övriga
sammanräden inom Teknologkåren,
att
ta del av Teknologkårens protokoll och övriga handlingar samt att i övrigt
bli informerad om Teknologkårens verksamhet, samt
att
få de publikationer som är utgivna av Teknologkåren.

KAPITEL 10, Sektionerna
§ 10.1

Definition

Sektionerna är verkställande organ inom Teknologkåren. Teknologkårens medlemmar är
fördelade på elva Sektioner,
F-sektionen inom TLTH, F-sektionen;
E-sektionen inom TLTH, E-sektionen;
Sektionen för Maskinteknik inom TLTH, M-sektionen;
Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH, V-sektionen;
Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom TLTH, A-sektionen;
Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH, K-sektionen;
Datatekniksektionen inom TLTH, D-sektionen;
Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen;
Ingenjörssektionen inom TLTH, ING-sektionen;
Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen, samt
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen
§ 10.2

Ändamål

Sektion har som ändamål att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar, att främja
deras studier, och att tillvarata deras gemensamma intressen samt vad därmed äger
sammanhang.
§ 10.3

Befogenhet

Sektion får fatta beslut om:
a)
frågor som rör den egna verksamheten, samt
b)
frågor som endast rör de egna medlemmarna.
Frågor som berör Teknologkåren som helhet ska överlämnas till Kårstyrelsen.
I frågor som berör flera Sektioner ska dessa Sektioner samverka innan beslut fattas.
§ 10.4

Sektionernas organisation

Sektions verksamhet bedrivs genom:
a)
Sektionsmötet,
b)
Sektionsstyrelsen,
c)
Sektionsstudierådet
d)
funktionärer, samt
e)
övriga organ som respektive Sektion anser lämpliga att inrätta.
§ 10.5

Sektionsmötet

Sektionsmötet är Sektionens högsta beslutande organ där samtliga av Sektionens
medlemmar har rösträtt.
§ 10.6

Sammanträde

Sektionerna ska under verksamhetsåret hållas minst två Sektionsmöten; ett under våren
samt ett under hösten. Undantaget är Dokt-sektionen där det under verksamhetsåret ska
hållas minst ett sammanträde.

§ 10.7

Utlysande

Mötet ska utlysas tydligt och tillgängligt för alla Sektionens medlemmar minst sju läsdagar
före sammanträdet. Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för behörig utlysning av mötet. I
så fall gäller sektionsstadgarna. Om mötet inte utlysts på ett behörigt sätt får det inte fatta
beslut.
§ 10.8

Beslutsförhet

Sektionsmötet får fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade är större än än
femton.
Sektionsstadgarna får ha skärpta krav för beslutsförhet. I så fall gäller sektionsstadgarna.
§ 10.9

Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen är Sektionens högst verkställande organ i frågor som inte är ålagda
Sektionsstudieråden. Sektionsstadgarna får stadga att Sektionsstyrelsen är högsta
verkställande organ i alla frågor. I så fall gäller sektionsstadgarna.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive Sektions
stadgar.
§ 10.10

Sektionsstudierådet

Sektionsstudierådet har till uppgift att tillgodose sektionsmedlemmarnas intressen i frågor
som berör studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang. Frågor inom detta
område ska handläggas av Sektionsstudierådet.
Bestämmelser om sammansättning och sammanträden fastställs i respektive Sektions
stadgar.
§ 10.11

Funktionärer

Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion, utom rent
utbildningsspecifika sådana.
§ 10.12

Verksamhetsår

Sektions verksamhetsår är kalenderår, om inte annat anges i sektionsstadgarna.
§ 10.13

Stadgar

Sektion ska ha av Fullmäktige stadfästa stadgar vilka ska innehålla övriga bestämmelser
rörande Sektionens organ.
Fullmäktige får delegera till Kårstyrelsen att då det är lämpligt godkänna ändringar i
Sektions stadga.
Sektionens stadgar står under Teknologkårens styrdokument. Sektionen ska verka för att
dess stadgar inte står i strid med Teknologkårens styrdokument.
§ 10.14

Firmateckning

Sektions firma tecknas enligt respektive Sektions stadgar.
§ 10.15

Ansvar

Sektion ansvarar inför Fullmäktige för sin verksamhet.

Demokrati

KAPITEL 11, Förhandlingsordning
§ 11.1

Röstning

Vid röstning får inte fullmakt användas. Vid sammanträde med Teknologkårens olika
organ har varje röstberättigad en röst. Röstberättigade är närvarande ledamöter och
närvarande suppleanter som är där i frånvarande ledamots ställe.
Röstberättigad måste vara närvarande när röstlängden justeras. Röstlängden justeras i
samband med omröstning samt då någon röstberättigad begär det. Beslut om att anse
röstlängden justerad tas efter upprop av de röstberättigade.
§ 11.2

Adjungering

Utöver röstberättigad får ständigt, eller för vissa frågor, tillfälligt adjungerade närvara med
yttrande- och yrkanderätt.
§ 11.3

Lyckta dörrar

Teknologkårens organ kan besluta att förhandlingar ska föras bakom lyckta dörrar, vilket
innebär att inga utöver mötets röstberättigade och för ärendet särskilt adjungerade får
närvara vid ärendets behandling.
§ 11.4

Föredragningslista

Vid sammanträde med Fullmäktige och Kårstyrelsen får endast de ärenden som angetts på
föredragningslistan tas upp för beslut eller sådant som har en nära anknytning till ett
ärende på föredragningslistan.
Föredragningslista får endast ändras under sammanträdet om alla röstberättigade är eniga
om det. I övriga frågor får det endast förekomma diskussion och beslut om
rekommendationer.
§ 11.6

Misstroendevotum

Den som vill ställa ett misstroendevotum mot en av Fullmäktige vald person ska lämna in
det skriftligen till Talmanspresidiet inom ordinarie tidsfrist för möteshandlingar.
Kårstyrelsen ska ges tillfälle att ge ett yttrande över misstroendevotumet till sammanträdet.
Om Fullmäktige bifaller yrkandet om misstroende entledigas personen från sitt uppdrag.
§ 11.7

Interpellation

Den som önskar en överläggning av en åtgärd eller en försummelse som en funktionär
eller annan som har uppdrag på Teknologkåren har gjort och som vill ha en förklaring av
detta kan göra en interpellation.
Interpellationen ska delges Talmanspresidiet och den som interpellationen är riktad till
senast fem läsdagar innan sammanträdet. Svaret på interpellationen ska ges vid
sammanträdet. Det kan vara skriftligt om den interpellerade så önskar. Den som på grund
av interpellationssvaret vill yrka på uttalande eller åtgärd kan i vanlig ordning väcka förslag.

§ 11.8

Mötesordförandens rätt

Om mötesordförande finner att någon talare, efter tillsägelse, fortfarande missbrukar sin
yttranderätt så får mötesordförande ta ifrån talaren ordet. Om det uppstår oordning som
mötesordförande inte anser att denne kan avstyra så får mötesordförande ajournera mötet.
§ 11.9

Ordningsfråga

Ett yrkande som inte berör sakfrågan i ärendet utan endast sammanträdes- och
beslutsordning tas upp för beslut direkt och avbryter överläggningarna om sakfrågan.
Sådana yrkanden är yrkande på ajournering av sammanträde, yrkande på bordläggning,
remiss eller återremiss av ärende, yrkande om voteringsordning eller annan ordningsfråga.
§ 11.10

Streck

Om det beslutas att sätta streck så ska ställda yrkanden läsas upp och därefter ska den som
vill ställa ytterligare yrkanden ges tid att göra det. Efter att yrkandelängden har justeras så
får inte fler yrkanden ställas och ställda yrkanden får bara tas tillbaka om alla
röstberättigade är eniga om det.
Efter att yrkandelängden har justerats ska de som så önskar anmäla sig till talarlistan och
därefter justeras den. Varje talare får endast vara med på talarlistan en gång. Replik men
inte kontrareplik får godkännas trots att streck satts. Görs det val med två omröstningar
ska mötesordförande förklara ordet fritt före den andra omröstningen.
§ 11.11

Acklamation

Beslut fattas genom acklamation om inte votering har begärts. Vid personval då det finns
fler kandidater till samma post fattas beslutet alltid genom votering.
Då beslut ska fattas med acklamation ska mötesordförande lyfta vart och ett av de liggande
förslagen i den ordning hen finner lämpligt. När mötesordförande har gått igenom
förslagen ska denne förklara att ett av förslagen är besvarat med ja. Om så önskas, kan
votering begäras innan ordföranden låter klubban falla.
§ 11.12

Votering

Vid votering genomförs rösträkning, och röstsiffrorna antecknas i protokollet. Vid
personval antecknas endast röstsiffrorna i protokollet om det begärs. Votering ska vara
sluten vid personval. I alla andra fall ska det vara öppen votering.
Sluten votering sker genom upprop enligt röstlängden och med röstsedlar. Öppen votering
sker med handuppräckning. Om det begärs ska det vid öppen votering föras röstprotokoll
över hur var och en har röstat. Votering med röstprotokoll sker med upprop enligt
röstlängden och den uppropade meddelar då sin åsikt i omröstningen. Röstprotokoll
antecknas i protokollet.

§ 11.13

Propositionsordning

Vid votering ska avslag vara huvudförslag i slutvotering. Mot detta ska ställas ett
huvudyrkande som utses genom beslut före slutvotering.
Vid kontrapropositionsvoteringen lägger mötesordföranden förslag på de yrkanden som är
motstridiga. Det yrkande som mötesordföranden ansett fått majoritetens stöd blir
huvudyrkandet. Om votering begärs ska sedan en kontraproposition röstas fram bland de
övriga förslagen som sedan ställs mot huvudyrkandet.
Tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden behandlas innan andra yrkanden.
§ 11.14

Beslut

Beslut fattas, om inte annat har stadgats, med enkel majoritet bland de röstande. Det
innebär att det förslag som får flest röster vinner omröstningen. Om rösterna är lika
fördelade har mötesordförande utslagsrösten. Detta gäller däremot inte i Fullmäktige eller i
personfrågor där lotten istället avgör. Ogiltiga röstsedlar ses som inte avgivna.
Där dessa stadgar kräver kvalificerad majoritet menas, om inte annat stadgas, att förslaget
ska ha fått minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
§ 11.15

Val

Vid personval med sluten votering är den person vald som har fått flest röster, om dennes
namn finns på minst hälften av de avgivna röstsedlarna. Om inte tillräckligt många som ska
väljas har fått hälften av de avgivna rösterna så genomförs en andra valomgång mellan de
som fått de högsta rösttalen utan att bli valda. I den andra valomgången ingår upp till
dubbelt så många kandidater som det återstår att välja. Vid denna omröstning är den
person som fått flest röster vald.
Om antalet föreslagna personer inte överstiger antalet lediga platser görs det endast en
omröstning där platserna tillsätts med enkel majoritet. Om endast två personer är
föreslagna för ett uppdrag görs endast en omröstning där den som fått flest röster är vald.
Om rösterna vid en omröstning är lika fördelade avgör lotten.
11.16

Röstsedel

Om en röstsedel har färre personer än vad som ska väljas ska den inte kasseras. Om en
röstsedel har fler personer än vad som ska väljas betraktas röstsedeln som ogiltig. Har
röstsedeln namn som inte tydligt anger vem som menas betraktas detta namn som
obefintligt. Om röstsedeln har ett namn på en person som inte är nominerad ses detta
namn som obefintligt.
§ 11.17

Deltagande i beslut

Ingen får delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd som denne är ansvarig för, eller i beslut
där denne kan ha personligt ekonomiskt intresse.
§ 11.18

Reservation

En röstberättigad som inte instämt i beslut där denne varit närvarande har rätt att få detta
antecknat om denne anmäler detta vid sammanträdet. Den som inte varit närvarandet vid
fattandet av ett visst beslut har rätt att reservera sig till protokollet senast vid nästa
sammanträde.
Ledamot eller röstberättigad suppleant har inget ansvar för beslut som denne reserverat sig
emot.
Reservationen kan anmälas utan motivering eller kan ges med motivering där reservanten
anger vad denne reserverat sig emot och, i förekommande fall, vad denne reserverat sig till
förmån för.
§ 11.19

Ajournering

Vid beslut om ajournering görs ett avbrott i förhandlingarna. Beslut om ajournering
innehåller beslut om tidpunkt för när förhandlingarna ska återupptas.
§ 11.20

Remiss

Vid beslut om remiss överlämnas ärendet till någon för ytterligare beredning. Återremiss
innebär att ärendet överlämnas till det organ som berett ärendet för ytterligare beredning.
Remitterad fråga ska om inte annat beslutas tas upp på föredragningslistan till nästa
sammanträde.
§ 11.21

Sakyrkande

Sakyrkande är yrkande som berör ärendet i sak. Sak¬yrkande kan inne¬bära att man stöder
det ursprungliga yrkandet eller avslag på det samma. Utöver det kan ett nytt yrkande
lämnas vilket innebär att ett förslag som är motstridigt det ursprungliga yrkandet stöds. Det
kan också lämnas ett tilläggsyrkande vilket innebär ett förslag på tillägg till tidigare yrkande.
Slutligen kan det också lämnas ändringsyrkande vilket innebär förslag på en ändring av
tidigare yrkande.
Yrkandelängden justeras innan beslut fattas.
§ 11.22

Per capsulam

Beslut kan fattas som per capsulam-beslut. Per capsulam-beslut innebär att ett färdigt
protokoll med önskat beslut ges till alla ledamöter för underskrift samt de ständigt
adjungerade för kännedom. Med protokollet följer ett meddelande om hur och när
ledamot senast kan motsätta sig beslutet. Om någon i enlighet med detta motsätter sig
beslutet anses det inte vara fattat.
§ 11.23

Protokollsanteckning

Den som vid sammanträdet gör en anmälan om protokollsanteckning har rätt att få
yttrandet nerskrivet i protokollet. Protokollsanteckning ska vara skriftlig och inlämnas
inom 24 timmar.
§ 11.24

Justering

Protokoll ska färdigställas och justeras inom två veckor från respektive sammanträde.
Protokoll signeras av mötessekreteraren som inte får vara justeringsperson.
Protokoll justeras av sammanträdets ordförande.

KAPITEL 12, Val till Fullmäktige
§ 12.1

Valsätt

Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna, slutna, direkta val i en gemensam valkrets.
§ 12.2

Rösträtt

Rösträtt har varje medlem som vid dagen för upprättande av röstlängden uppfyller kravet
för ordinarie medlem. Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
Välnämndens ordförande ska senast en månad före valet hålls fastställa datum för
upprättande av röstlängd via ett protokollfört meddelande. Alternativt om det är mindre än
31 dagar till valet ska detsamma göras senast två dagar efter Kårstyrelsens beslut om
valperiod.
§ 12.3

Valbarhet

Valbar i val till Fullmäktige är varje medlem som.
a)
vid dagen före upprättande av röstlängd kan visa giltig legitimation samt
uppfyller kravet för ordinarie medlem, samt
b)
förklarat sig villig att ställa upp i valet till Fullmäktige.
§ 12.4

Nominering

Val av Fullmäktigeledamot förbereds av Valnämnden. Fri kandidatnominering får ske fram
till en vecka före första valdag då sådan nominering skriftligen ska delges Valnämnden.
Namnen på samtliga enligt ovan anmälda och valbara kandidater offentliggörs av
Valnämnden under sista nomineringsdagen.
§ 12.5

Valtillfälle

Vallokal, eller motsvarande, ska minst hållas öppen under rasterna mellan 9.00 och 16.15,
under två på varandra följande läsdagar.
Fullmäktige får ge ytterligare anvisningar om röstning.
§ 12.6

Röstsedel

Endast Valnämndens utgivna röstsedlar får användas.
Samtliga av Valnämndens utgivna röstsedlar som har inkommit i tid och godkända
kandidaturer ska upptas. På röstsedeln ska endast kandidaternas namn, Sektion och
inskrivningsår anges samt övrig erforderlig information som till exempel Valnämndens
tilldelade kandidatbeteckningar. En röstsedel ska, i möjligaste mån, ha en individuellt
slumpmässig ordning på kandidaterna.
Kandidaterna på röstsedeln ska rangordnas av den röstande.
Om rangordning inte har gjorts ska röstsedeln vid rösträkningen upptas som en blank röst.
Om flera kandidater i rangordning har getts samma prioritet av den röstande ska rösten
förklaras som ogiltig.

§ 12.7

Valda ledamöter

Rösträkningen sker i två omgångar. Först väljs garantimandaten och därefter sker valet av
de resterande ledamöterna.
Varje Sektion har ett garantimandat. Dessa tillsätts först i de fall Sektionen har minst en
kandidat. Om det inte finns en kandidat från Sektionen så tillsätts mandatet i det allmänna
valet. Valet av en ledamot sker genom att man räknar endast de röster som har lagts på
kandidater från en Sektion, enligt samma system som nedan. De som är valda till ett
garantimandat tas inte hänsyn till under resterande del av valförfarandet.
Rösträkningen genomförs i iterationer. Rösträkningssystemet baseras på Single
Transferable Vote enligt Wrightsystemet. En iteration sker i följande steg:
Definitioner:
1.
Räkna ut antalet röster som behövs för att bli vald. Detta sker genom
kvoten ((antalet avgivna röster / (antalet mandat +1)) +1). Kandidat anses vald om den
fått lika med eller mer röster än kvoten.
2.
Kontrollera ifall alla platser blir tillsatta genom att addera ihop antalet
förstahandsröster.
3.
Ifall alla platser inte blir tillsatta och en kandidat får fler förstahandsröster
än vad som krävs för att bli vald så fördelas de överskjutande rösterna jämnt till respektive
valsedels nästa kandidat. Detta steg upprepas så länge någon kandidat har fler röster än vad
som krävs för att bli vald.
4.
Ifall alla platser fortfarande inte blir fyllda stryks den kandidat med minst
antal röster och nästa iteration påbörjas. Undantaget ifall antalet återstående kandidater
uppgår till antalet platser, i så fall avslutas iterationen och de återstående kandidaterna blir
valda.
§ 12.8

Valda suppleanter

Av de kandidater som inte blir valda ska de tio sist strukna bli rangordnade suppleanter.
§ 12.9

Lika röstetal

Vid lika röstetal för två eller flera kandidater avgör lotten deras inbördes ordning.
§ 12.10

Avsägelse

Avsägelse från Fullmäktigeledamot ska ställas inför prövning i Fullmäktige. Om
Fullmäktige då bifaller avsägelseansökan ska nästa suppleant i turordning tillfrågas. Om
suppleant tackar ja tar denne plats som ordinarie ledamot men om suppleanten tackar nej
gäller det som en avsägelse från posten som suppleant. Om inga suppleanter kvarstår ska
platsen ledigförklaras och därefter kan begäran om fyllnadsval beaktas.
§ 12.11

Ordinarie val

Ordinarie val till Fullmäktige genomföras senast den 30:e november, och utlyses senast 21
läsdagar före första valdagen. Datum för ordinarie val fastställs av Kårstyrelsen senast den
30:e september.

§ 12.12

Nyval

Nyval av Fullmäktige kan utlysas:
a)
genom beslut med en kvalificerad majoritet på tre fjärdedelar av
Fullmäktige, eller
b)
genom att trehundra medlemmar kräver det skriftligen.
I båda fallen ska valen hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna fastställs av
Talmanspresidiet.
§ 12.13

Fyllnadsval

Om plats ledigförklarats får fyllnadsval anordnas. Fyllnadsval av representanter kan utlysas:
a)
genom att minst etthundra medlemmar kräver det skriftligen..
b)
genom beslut med kvalificerad majoritet av Fullmäktige.
Om antalet valda Fullmäktigeledamöter är så pass litet att Fullmäktige inte är
beslutsmässigt får fyllnadsval utlysas genom beslut av Kårstyrelsen.
I samtliga fall ska valet hållas inom 21 läsdagar. Datum för valdagarna fastställs av
Valnämnden i samråd med Kårordförande.
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Kapitel 1, Fullmäktige
Fullmäktiges uppgift är att fastställa mål samt övergripande riktlinjer och strategier för
verksamheten. Detta görs genom stadgar, reglemente, åsiktsprogram, policyer samt verksamhetsplan
och budget. Därutöver väljer Fullmäktige den verkställande ledningen för Teknologkåren samt
funktionärer.
Fullmäktiges styrmedel är verksamhetsplanen och budgeten som syftar till att ge funktionärerna
ledning om vad som (utöver det som framgår av stadgar och reglemente) ska göras och prioriteras
under nästföljande verksamhetsår.
Det åligger Fullmäktige


att behandla inkomna motioner,



att vid lämpligt tillfälle nominera studentrepresentanter i för medlemmarna viktiga
organ,



att vid lämpligt tillfälle besluta om ärenden rörande Teknologkårens bolag,



att inrätta arbetsgrupper för särskilda ärenden,



att stadfästa Sektions stadga, samt



att i övrigt besluta i alla frågor som rör Teknologkåren som inte är något annat organs
ansvar inom Teknologkåren.

Fullmäktige har till uppgift att välja funktionärer. Fullmäktige har även rätt att entlediga
funktionärer från deras uppdrag.
Funktionärer som väljs vid valfullmäktige har mandatperioden 1 juli till 30 juni nästföljande år,
om inget annat anges. Funktionärer som väljs vid höstfullmäktige har mandatperioden 1
januari till 31 december, om inget annat anges.
Val som faller inom Fullmäktiges ansvar får inte delegeras.
Siffra inom parentes efter en post anger rekommenderat antal personer att väljas att inneha
denna post. Om siffra saknas ska erforderligt antal personer väljas. (o) anger ordinarie, (s)
anger suppeleant.
Det åligger Fullmäktige;
att vid valfullmäktige välja följande poster:


Kårordförande ........................................................................................... (1)



Vice Kårordförande för utbildningsfrågor ............................................. (1)



Vice Kårordförande för studiesociala frågor ......................................... (1)



Generalsekreterare ..................................................................................... (1)



Pedell ............................................................................................................ (1)



Näringslivsansvarig..................................................................................... (1)



Kårstyrelsens ordförande .......................................................................... (1)



ledamot i Kårstyrelsen .............................................................................. (6)



Pålsjö Ängsblads redaktör ........................................................................ (1)



Sakrevisor..................................................................................................... (2)



Sakrevisorssuppleant .................................................................................. (2)



Arkivutskottets ordförande....................................................................... (1)



Tackmästeriutskottets ordförande ........................................................... (1)



Utbildningsutskottets ordförande ............................................................ (1)



ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse ....................................... (3o, 3s)

Det åligger Fullmäktige;
att vid höstfullmäktige välja följande poster:


Projektledare ARKAD .............................................................................. (1)



Informationsansvarig ................................................................................. (1)



Vice Kårordförande för internationella frågor ...................................... (1)



Aktivitetssamordnare ................................................................................. (1)



Nollegeneral ................................................................................................ (1)



Talman.......................................................................................................... (1)



Fullmäktiges sekreterare ............................................................................ (1)



Valberedningens ordförande .................................................................... (1)



ledamot i Valberedningen ......................................................................... (4)



Valnämndens ordförande.......................................................................... (1)



ledamot i Rekryteringsnämnden .............................................................. (2o, 2s)



ledamot i Karriärnämnden ........................................................................ (2o, 2s)



ledamot i Valnämnden

Det åligger Fullmäktige;
att vid lämplig tidpunkt välja


ledamot i Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige



Inspektor .................................................................................................. (1)



Proinspektor ............................................................................................. (1)

att vid vårens första möte välja följande poster:


BEST-ordförande ....................................................................................... (1)

att under valfullmäktige året före jubileumsår välja


Jubileumsgeneral ......................................................................................... (1)

Fullmäktigeledamot ansvarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt
ledamoten. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för fullmäktigeledamotens uppgifter.
Det åligger fullmäktigeledamot


att närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten och konferenser,



att hålla sig väl informerad om de frågor som ska behandlas av Fullmäktige,



att aktivt deltaga i de arbetsgrupper som Fullmäktige inrättar för olika ärenden, samt



att informera sin sektion om arbetet i Fullmäktige.

Om ordinarie ledamot avsäger sig sitt uppdrag har Fullmäktigesuppleant möjlighet att, i
turordning, fylla den avgående ordinarie ledamotens plats. Fullmäktigesuppleanterna
uppmanas att delta i Fullmäktiges möten och andra aktiviteter som anordnas för eller av
Fullmäktige.
Det åligger Fullmäktigesuppleant:


att hålla sig informerad om de frågor som behandlas av Fullmäktige.

Fullmäktiges sekreterare ansvarar för att föra protokoll vid Fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges sekreterare ansvarar även för att Fullmäktiges röstlängd hålls aktuell, för att föra
statistik över närvaron vid Fullmäktige och att statistiken publiceras en gång per läsperiod i
Teknologkårens nyhetsbrev. Vidare ansvarar Fullmäktiges sekreterare för att bordlagda frågor,
frågor som bara lästs en gång samt övriga intermöteskomihåg inte glöms bort.
Talmannen ansvarar för att kontakta den ledamot som inte närvarar vid sammanträden och
inte har anmält frånvaro för att undersöka om ledamoten vill avsäga sig sitt uppdrag.
Om en ledamot i Fullmäktige avsäger sig sitt uppdrag ansvarar Talmannen för att fråga den
Fullmäktigesuppleant som står först i tur om denna vill fylla den avgående ledamotens plats.
Talmannen ansvarar för att upprepa frågan tills dess att en suppleant tackar ja eller tills det inte
finns fler suppleanter.
Om en suppleant tackar ja ansvarar Talmannen för att informera suppleanten om vad som
åligger en Fullmäktigeledamot och vad som diskuterats i Fullmäktige tidigare under året.
Talmannen ansvarar även för att en tillträdande suppleant får tillgång till det som behövs för
arbetet i Fullmäktige och att listor över nuvarande Fullmäktigeledamöter uppdateras.

Kapitel 2, Kårstyrelsen
Kårstyrelsen ansvarar för att konkretisera Fullmäktiges beslut och verkställa dessa. Särskilt ska
Kårstyrelsen närmare konkretisera och verkställa verksamhetsplan och rambudget. Kårstyrelsen är
även ytterst anvarig för den löpande verksamheten. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för
funktionärens uppgifter.
Det åligger Kårstyrelsen


att bereda ärenden som ska behandlas av Fullmäktige,



att bereda ärenden där Kårordförande finner så lämpligt



attbereda ärenden om Fullmäktige eller ledamot av Kårstyrelsen begär det,



att verkställa Fullmäktiges beslut om inget annat har beslutats,



att ge förslag på medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår till vårfullmäktige,



att ge förslag på Teknologkårens rambudget för nästkommande verksamhetsår till
vårfullmäktige,



att göra en löpande översyn av samtliga gällande styrdokument och genomföra
åtgärder för att justera styrdokumenten om det skulle krävas,



att senast den 1 oktober till Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll,
resultat- och balansräkning samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av,



att till höstfullmäktige överlämna Teknologkårens verksamhetsberättelse för sistflutna
verksamhetsår,



att besluta om löneinivå, anställningens omfattning och anställningsperiod vid varje
anställningstillfälle och förhandlingstillfälle för tjänstemännen,



att vid verksamhetsårets första kårstyrelsemöte utse vem av Teknologkårens Vice
Kårordförande som träder i Kårordförandes ställe vid dennes frånfall,



att stadfästa Utskottens funktionärer,



att tillsammans med Utbildningsutskottet utse de studentrepresentanter i organ inom
Lunds universitet som inte faller under Fullmäktiges ansvar att välja, samt



att besluta om nya Samarbetsföreningar.

Kårstyrelsens ledamöter ansvarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i
förekommande fall Fullmäktige ålagt ledamoten. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar
för ledamotens uppgifter.
Det åligger Kårstyrelseledamot


att närvara vid och aktivt deltaga i Kårstyrelsens möten,



att närvara vid och aktivt deltaga i Fullmäktiges möten,



att senast 1 juli påföljande verksamhetsår till Kårstyrelsen inlämna
verksamhetsberättelse, samt



att hålla god kontakt med medlemmarna.

Styreleordförande innehar samma ansvar som en styrelseledamot. Utöver detta ska
Kårstyrelsens ordförande leda och övervaka styrelsens arbete. Kårordförande får inte vara
Kårstyrelsens ordförande.

Om det inte kan vänta till nästkommande sammanträde med Fullmäktige har Kårstyrelsen rätt
att tillförordna personer till sådana poster som Fullmäktige inte får delegera valet av. Ett
tillförordnande ska protokollföras och gäller till nästkommande Fullmäktigesammanträde då
ett val ska hållas till den tillförordnade funktionärsposten.

Kapitel 3, Funktionärer
Funktionär är den som av någon av Teknologkårens organ har valts att ha en befattning, samt
Fullmäktiges ledamöter. Detta inkluderar Fullmäktiges suppleanter och studentrepresentanter.
Funktionär svarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i förekommande fall
Fullmäktige ålagt funktionären. Mandatperioden för Teknologkårens funktionärer är från den 1 juli
till den 30 juni om inte annat beslutas.
Det åligger samtliga funktionärer


Att kontinuerligt följa, utvärdera och föreslå önskvärda förändringar inom angelägna
områden av Teknologkårens verksamhet,



att följa Teknologkårens styrdokument,



att göra en bra överlämning till sin efterträdare,



att överlämna lämpligt material till arkivarie, samt



att övrigt verka för Teknologkårens bästa.

Kapitel 4, Presidiet
Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt
utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet samt informera funktionärerna om Fullmäktiges
och Kårstyrelsens beslut, särskilt rörande stadgar och reglemente.
I ärenden som inte kan vänta utövar Presidiet Kårstyrelsens befogenheter. Sådana beslut skall
protokollföras och stadfästas av Kårstyrelsen.
Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig
kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande har
arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer.
Kårordförande är ansvarig utgivare för Kårnytt.
I ärenden som inte kan vänta utövar Kårordföranden Presidiets befogenheter. Sådana beslut
skall protokollföras och stadfästas av Kårstyrelsen.
Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi. Detta
innefattar löpande ekonomisk uppföljning, förvaltning av Teknologkårens tillgångar,
uppföljning och förhandling av avtal samt relaterade frågor.
Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal, om ej lämpligare funktionär finns.
Generalsekreteraren ansvarar också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i
deras arbete.
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samordnar och leder Teknologkårens
påverkansarbete i utbildningsfrågor.
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Teknologkårens
påverkansarbete i studiesociala frågor. Vice Kårordförande för studiesociala frågor är även
Diskrimineringsombud.
Vice Kårordförande för internationella frågor samordnar och leder Teknologkårens arbete för
internationalisering, samt samarbetar med LTH för ökad internationalisering.
Projektledare ARKAD ansvarar för att planera, arrangera och utvärdera Teknologkårens
arbetsmarknadsdagar ARKAD.
Näringslivsansvarig ansvarar för Teknologkårens löpande näringslivsverksamhet. Detta
innebär såväl arbetsmarknadsevenemang, som sponsring och donationer till Teknologkåren.
Näringslivsansvaring är även, tillsammans med aktivitetssamordnare, ansvarig för
Teknologkårens alumniverksamhet.
Informationsansvarig ansvarar för Teknologkårens marknadsföring, profilering, och
informationsspridning. Informationsansvarig leder och organiserar Informationsutskottet, och
har huvudansvar för Teknologkårens hemsida och Kårnytt.
Informationsansvarig är redaktör för Kårnytt. Kårnytt ska informera medlemmarna om
Teknologkårens löpande verksamhet samt vad därmed äger sammanhang.
Aktivitetssamordnare är ansvarig för att samordna och utveckla Tekonologkårens sociala
verksamhet samt att administrera festverksamhet i Kårhuset.

Pedellen ansvarar för Teknologkårens lokalförsörjning. Dels genom förvaltning av Kårhuset
och Lophtet, och dels genom kontakt med fakulteten. Pedellen ansvarar för drift och
utveckling av intern och extern uthyrningsverksamhet i Kårhuset och på Lophtet samt
Teknologkårens teknik.

Kapitel 5, Utskotten
Utskott svarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i förekommande fall
Fullmäktige ålagt utskottet. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för utskottens uppgifter.
Kårordförande och Revisorerna är ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt i utskott.
Det åligger utskotten:















att inom sig utse utskottets vice ordförande,
att avge yttrande över frågor, som remitterats från Kårstyrelsen,
att i god tid före kårstyrelsesammanträde avlämna skriftligt svar i fråga som utskottet har berett,
att så fort verksamheten tillåter verkställa beslut som Kårstyrelsen och i förekommande fall
Fullmäktige fattat som rör utskottet,
att informera medlemmarna om sin verksamhet,
att lämna in ett förslag till budget för respektive utskott till Kårstyrelsen,
att överlämna lämpligt material till arkivarie, samt
att före 1 juli påföljande verksamhetsår till Kårstyrelsen inlämna verksamhetsberättelse.
Det åligger utskottsordförande
att leda och fördela arbetet inom utskottet,
att sammankalla utskottet, minst två gånger per termin (för Utbildningsutskottet en gång per termin),
att lämna förslag på ledamöter till Kårstyrelsen,
att kontinuerligt hålla Kårstyrelsen underrättad om utskottets arbete, samt
att vara föredragande inför Kårstyrelsen i frågor som rör respektive utskott.
Aktivitetsutskottet, AktU, ska verka för atterbjuda medlemmarna möjlighet att till lågt pris
deltaga i och få en studentikos inramning av studierna vid LTH, exempelvis genom fest- och
pubverksamhet, underhållning samt kulturell verksamhet.
Arkivutskottet, ArkU, ska verka för att bevara minnet av och dokumentera Teknologkårens
och Teknologsammanslutningen vid Lunds Tekniska Högskolas historia.
TLTH Näringsliv, ArmU, ska verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet att möta
representanter för framtida arbetsgivare, att förberedas för den framtida yrkesutövningen samt
att finna praktikplats och examensarbete.
ARKAD svarar för att årligen anordna Teknologkårens arbetsmarknadsdagar, vilket ska vara
ett tillfälle för alla Teknologkårens medlemmar att möta representanter för framtida
arbetsgivare och att finna praktikplatser, examensarbete och möjligheter till fast anställning
efter examen.
Husutskottet, HUT ska fungera både som förvaltare av Kårhuset och Lophtet och som
Teknologkårens part gentemot Lunds universitet i dessa frågor.
Informationsutskottet, InfU, ska verka för att föra ut information om Teknologkårens
verksamhet till medlemmarna. Informationsutskottet ska verka för att göra Teknologkårens
informationsspridning riktad, tydlig och enhetlig.

Nollningsutskottet, Nollu, ska verka för att ge nyantagna studenter vid LTH en nollning.
Nollningen ska vara utformad för att ge de nyantagna möjlighet att lära känna andra
studerande vid LTH genom att erbjuda en uppsjö av sociala aktiviteter. Nollningen ska också
innehålla inslag som bidrar till att hjälpa de nyantagna komma igång med sina studier samt
arrangemang som visar på möjligheterna till att få kontakter med näringsliv. Vidare ska
nollningen vara utformad på ett sådant vis att den uppmuntrar till engagemng inom
Teknologkåren, och en vilja att delta i Teknologkårens aktiviteter efter nollningen.
Tackmästeriutskottet, TackU, ska verka för att främja ideellt engagemang genom att sprida
glädje på Teknologkåren.
Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet och ska 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.
I detta ingår ett aktivt arbete med de strategiska aspekterna av dessa frågor på ett nationellt
och internationellt plan, både gentemot Lunds Universitet och fakulteten centralt men även
utbildningssektorn i stort.
Arbetet med dessa frågor drivs för att gagna alla studenter vid Lunds Tekniska Högskola och
inte enbart Teknologkårens medlemmar.
Board of European Students of Technology Lund, BEST Lund, ska verka för ett ökat utbyte
mellan medlemmar i TLTH och studenter vid andra universitet i Europa. BEST Lund verkar
för att upprätthålla det som stipuleras i BEST internationella styrdokument.

Kapitel 6, Tjänstemän
Vissa av Teknologkårens verksamheter kräver en kontinuitet och kompetens som ej kan uppnås
genom att heltidsarvodera studenter. Därför har Teknologkåren anställda tjänstemän.
Ekonomiansvarig ansvarar inför Kårordförande för att Teknologkårens ekonomi sköts på ett
professionellt sätt samt för att Teknologkårens bokföring och redovisning sköts enligt god
redovisningssed.
Kanslisten ansvarar inför Kårordförande för Teknologkårens expedition och är medlemmarna
behjälplig med information om Teknologkåren och dess aktiviteter. Vidare ansvarar
Expeditionsansvarig för att Teknologkårens medlemsregister kontinuerligt uppdateras.

Kapitel 7,Valberedningen
Valberedningen svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt Valberedningen.
Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för Valberedningens uppgifter. Valberedningens
mandatperiod löper kalenderår.
Det åligger valberedningen


att i god tid före respektive vals förrättande komma in med förslag på personer till de
poster som ska tillsättas av Fullmäktige,



att senast fem läsdagar före valdagen offentligt anslå sitt förslag till funktionärer, samt



att bistå Informationsutskottet med de uppgifter som utskottet erfordrar för att lösa
sina valrelaterade åligganden.

Valberedningen består av ordförande samt fyra ledamöter som är utsedda av Fullmäktige.
Valberedningen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Valberedningens ordförande ska kalla till och leda valberedningens förhandlingar.

Kapitel 8, Pålsjö Ängsblad
Pålsjö Ängsblad är ett redaktionellt organ inom Teknologkåren. Teknologkåren behöver föra ut
information och ge utrymme för debatt om aktuella frågor inom högskolevärlden i allmänhet,
särskilt LTH, studentkårsvärlden i allmänhet samt särskilt Teknologkåren och Sektionerna. Pålsjö
Ängsblad ska tillsammans med Teknologkårens nyhetsbrev verka för att uppfylla dessa behov.
Vidare ska Pålsjö Ängsblad ägna sig åt granskning och analys av Teknologkårens och Sektionernas
verksamheter. En särskild uppgift för Pålsjö Ängsblad är att informera om och granska valet till
Fullmäktige i syfte att ge medlemmarna en reell möjlighet att påverka Fullmäktige.
Pålsjö Ängsblads redaktör svarar inför Fullmäktige för de uppgifter som Fullmäktige ålagt
redaktionen. Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för redaktionens uppgifter.
Pålsjö Ängsblads redaktion svarar för att avge yttrande över frågor, som remitterats från
Fullmäktige, samt att enligt budget ge ut Pålsjö Ängsblad.
Pålsjö Ängsblads redaktör har till uppgift att utse Pålsjö Ängsblads redaktion. Redaktören har
även rätt att entlediga personer i redaktionen från deras uppdrag.
Pålsjö Ängsblads redaktör ska vara myndig och är ansvarig utgivare för organet. Redaktören
svarar för att kontinuerligt hålla Fullmäktige underrättat om redaktionens verksamhet samt att
föredra ärenden som rör Pålsjö Ängsblad inför Fullmäktig. Vidare ska Pålsjö Ängsblads
redaktör sammankalla redaktionen, leda och fördela arbetet inom redaktionen, förvalta
redaktionens tillgångar på ett betryggande sätt samt att lämna in förslag till budget för Pålsjö
Ängsblad till Kårstyrelsen.

Kapitel 9, Sektionerna
Sektion svarar inför Fullmäktige för sin verksamhet och för de uppgifter som Fullmäktige har ålagt
Sektionen. Sektionerna får sektionsbidrag av Fullmäktige för att bedriva studentfacklig verksamhet.
Det åligger Sektionerna


att informera Sektionens medlemmar om sin verksamhet, samt



att välja sektionsrepresentanter till Valnämnden.

Det åligger Sektionsstudieråden


att i sitt arbete samverka med Utbildningsutskottet,



att bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden,



att nominera studentrepresentanter till utbildningsnämnd,



att nominera studentrepresentanter till lärarförslagsnämnd,



att nominera studentrepresentanter till programledning,



att nominera studentrepresentanter till institutionsstyrelser och avdelningsnämnder,
samt



att nominera studentrepresentanter till husstyrelse.

Det åligger Doktorandsektionens styrelse


att nominera studentrepresentanter till forskningsnämnderna, forskningsberedningen
och Styrelsen för LTH,



att nominera studentrepresentanter till institutionsstyrelser och avdelningsnämnder,



att bereda de forskarutbildningsfrågor som Fullmäktige ger till Doktorandsektionens
studieråd,



att utreda forskarutbildningsfrågor samt göra erforderliga redogörelser till
Kårstyrelsen,



att förbereda ärenden rörande forskning och forskarutbildning som ska behandlas i
universitetets organ, och i frågor där det krävs samverka med andra studentkårers
forskarutbildningsbevakning,



att hålla doktoranderna informerade om aktuella utbildningsfrågor och studiesociala
frågor, samt



att planera och genomföra utbildning av funktionärer inom Teknologkårens
forskarutbildningsbevakning.

Ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid Doktorandsektionens studieråds
sammanträden är Presidiet samt studentrepresentanterna i Styrelsen för LTH.
Medlem av respektive Sektion är enligt följande:
(1) Medlem av F-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Matematik

(c) Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Nanovetenskap

(2) Medlem av E-sektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Medicin & Teknik
(c) Masterprogrammet System-on-Chip
(d) Mastersprogrammet Wireless Communication
(3) Medlem av Sektionen för Maskinteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik med teknisk design
(4) Medlem av Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad inom TLTH är kårmedlem som studerar
vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad
(b) Brandingenjörsprogrammet
(c) Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri
(d) Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering
(e) Mastersprogrammet Fire Safety Engineering
(f) Mastersprogrammet Risk Management and Safety Engineering
(5) Medlem av Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom TLTH är kårmedlem som
studerar vid:
(a) Arkitekturprogrammet
(b) Industridesignprogrammet
(c) Mastersprogrammet Sustainable Urban Design
(d) Mastersprogrammet Industrial Design
(e) Masterprogrammet Architecture
(6) Medlem av Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik
(c) Mastersprogrammet Biotechnology
(d) Mastersprogrammet Food Technology and Nutrition
(e) Mastersprogrammet Food Innovation and Product design
(f) Livsmedelteknisk högskoleutbildning
(7) Medlem av Datatekniksektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Datateknik
(b) Civilingenjörsprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik

(8) Medlem av Doktorandsektionen inom TLTH är kårmedlem.
(a) som bedriver forskarstudier på LTH.
(9) Medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem, som studerar vid:
(a) Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg
(b) Mastersprogrammet Energy-Efficient and Environmental Building Design
(10) Medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
(a) Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik
(b) Mastersprogrammet Water Resources
(c) Mastersprogrammet Environmental Sciences, Policy and Management
(d) Masterprogrammet Environmental Management and Policy
(11) Medlem av Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH är
(a) kårmedlem som studerar vid:
(b) Civilingenjörsprogrammet i Industiell ekonomi
(c) Masterprogrammet Logistics and Supply Chain Management
För kårmedlemmar som inte kan placera under någon av dessa kategorier beslutar
Kårstyrelsen om vilken Sektion de ska tillhöra.
Teknologkåren har intresseföreningar i syfte att ge väl definierade studerandegrupper
möjlighet att bilda ”intresseförening vid TLTH” och som sådan ha vissa fördelar. En
intresseförening har till syfte att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar, främja
sina medlemmars studier och vad som därmed äger sammanhang.
Respektive intresseförening ska verka för att uppfylla sitt syfte, informera om sin verksamhet
samt i övrigt följa de regler för intresseföreningar som fastställs av Fullmäktige.
Studerande vid nedanstående utbildningar har valt att bilda intresseföreningar enligt:
1) Brandingenjörsstuderandes intresseförening (BIIF)
a) Brandingenjörsutbildning (Bi)
b) Civilingenjörsutbildning i Riskhantering (RH)
2) Lantmäteriteknologernas intresseförening (L-Tek)
a) Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri (L):

Kapitel 10, Här & Där
De äldres råd, DÄR, fungerar som ett rådgivande organ till Fullmäktige, Kårstyrelsen och
Presidiet.
DÄR utgörs av den tidigare Teknologsammanslutningens vid Lunds Tekniska Högskola och
Teknologkårens förutvarande (kår)-ordföranden. Kårordförande och HÄR är ständigt
adjungerade till DÄR:s sammanträden.
Heltidsarvoderades äldre råd, HÄR, ska stödja Teknologkåren med råd och dåd.
HÄR utgörs av dem som har haft en heltidsarvoderad förtroendepost på uppdrag av
Teknologkåren, den tidigare Teknologsammanslutningen vid Lunds Tekniska Högskola eller
Lunds Studentkårs kårparti FEMVAK. Kårordförande och DÄR är ständigt adjungerade till
HÄR:s sammanträden.

Kapitel 11, Teknologia
Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) bildades 1984. Dessförinnan hade
teknologerna varit medlemmar i Lunds Studentkår. Den frivilliga sammanslutningen
Teknologsammanslutningen vid Lunds tekniska högskola (TLTH) bildades 15 mars 1962 strax
efter att de första teknologerna började sina studier vid Lunds tekniska högskola. De första
stadgarna antogs 8 juni 1962. TLTH:s symbol med en cirkel med inskriven triangel och
kvadrat började användas 1965. TLTH:s tidning ORDO började ges ut 1965 och gavs ut till
och med 1990. 1984 gavs första numret av kårtidningen Pålsjö Ängsblad ut. Lophtet invigdes
1 oktober 1965. Kårhuset invigdes 11 maj 1994.
Kårens färger och symboler finns utförligt beskrivna i Kårens policy för grafisk profil.
Sektionerna, deras färger och maskotar/skyddshelgon är som följer:
Sektionen för Teknisk fysik inom TLTH (F-sektionen)

orange

Hilbert Älg

Sektionen för Elektroteknik inom TLTH (E-sektionen)

vit

Hacke Hackspett

Sektionen för Maskinteknik inom TLTH (M-sektionen)

röd

Joe Cool

Sektionen för Väg- och vattenbyggnad inom TLTH (V-sektionen) blå

Vincent Ralén

Sektionen för Arkitektur inom TLTH (A-sektionen)

lila

Skalman

Sektionen för Kemi- och bioteknik inom TLTH (K-sektionen)

gul

Miraculix

Sektionen för Datateknik inom TLTH (D-sektionen)

rosa

Rosa Pantern

Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH (W-sektionen)

turkos

Sigge

Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH (I-sektionen)

vinröd

Isbjörn

Doktorandsektionen inom TLTH (Dokt-sektionen)

silver

Dr And

Ingenjörssektionen inom TLTH (Ing-sektionen)

mörkblå Rune Andreasson

Studerande vid nedanstående utbildningar har färger och maskotar/skyddshelgon enligt:
Brandingenjörsutbildning (Bi)

svart/orange
V A Kant

Civilingenjörsutbildning i Informations- och kommunikationsteknik (C) Ljuslila
V A Kant
Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri (L)

ljusgrön Bengan

Civilingenjörsutbildning i Riskhantering (RH)

svart/röd/orange
V A Kant

Civilingenjörsutbildning i Teknisk matematik (π)

silver/orange
V A Kant

Civilingenjörsutbildning i Teknisk nanovetenskap (n)

grön/orange
V A Kant

Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik (IB)

mörkblå/ljusblå
Bamse

Högskoleingenjörsutbildning i Datateknik (ID)

mörkblå/rosa
Husmusen

Högskoleingenjörsutbildning i Elektroteknik (IE)

mörkblå/vit
Lille Skutt

Industridesignutbildning (De)

lila/vit batik
Linus på Linjen

Tekniskt basår (TB)

-

V A Kant

Teknolog vid Lunds Tekniska Högskola benämnes Truls om denne är man och Trula om
denna är kvinna.
Den som är medlem i Kåren äger efter vid LTH genomförd nollning rätt att bära den
Lundensiska Teknologmössan. Gäststudenter från utlandet är undantagna från kravet på
genomförd nollning.
Mössan skall inhandlas hos den icke existerande A. Bergmans hattaffär på Skomakaregatan 1 i
Malmö eller hos KFS i Lund AB. Tofs och spegat köpes på KFS i Lund AB.
För mössans bärande gäller följande:
Mössan skall bäras under hela studieperioden. Från och med 4 oktober till och med
mösspåtagningen den 30 april bäres mörkblå vintermössa. Från och med mösspåtagningen
den 30 april till och med 3 oktober bäres vit sommarmodell. Mössan skall bäras på ett upphöjt
värdigt sätt, på det att Truls och Trula må komma att åtnjuta allmänhetens förtroende och
lojalitet.
Mössan må bäras av teknolog först då denne genom TLTH:s nollning förvärvat detta
privilegium, och må därefter bäras oinskränkt.
Beträffande hälsning gäller följande:
i)

Högskolans rektor och föreläsare.

ii)

Trula

iii)

Av Truls eskorterad tös.

iv)

Patrullerande poliskonstapel mellan 00.00 och 06.00,

Dessa hälsas enligt § 4.2
Trulsar emellan hälsas med ett kort framstött ”HEJ”.
Individer som gått miste om LTH, men går på surrogatinstitut för civilingenjörsproduktion
jämställs av artighetsskäl med Truls och Trula.
Lyftning av mössan sker enligt följande rörelseschema:
i)

Höger hand föres raskt till skärmen.

ii)

Denna fattas mellan tumme och pekfinger om möjligt.

iii)

Mössan höjes raskt 1 dm rakt upp.

iv)

Mössan lägges därpå tillbaks. Tillse att tofsen intar en estetisk position.

Till högtidsdräkt bäres vit mössa och i händelse av begravning, vit mössa med sorgband.
Sorgband bäres så att krokarden döljes.
Det åligger gamble att tillse att nymble är vaksam på dessa regler och åligger gamble att
tillrättavisa varje brottsling.
Ovanstående paragrafer antogs i maj 1962.

Om sektionens nollegasque inträffar under den period jämlikt § 1 ovan, varunder mörkblå
mössa skall bäras, må sektions inspektor besluta att vit mössa skall bäras under sagda fest.
Sådant beslut skall protokollföras och anslås, samt meddelas Kårstyrelsen.
Som blå mössa räknas även vit mössa med indikation som förklarar att den är blå.
En spegat i sektionens färg, alternativt utbildningens färg, placeras i tofsen för varje påbörjat
teknologår, dock endast en spegat för påbörjade forskarstudier. En spegat i sektionens eller
utbildningens färg får bytas ut mot en blå-gul spegat om minst en termin av utbildningen är
förlagd utomlands. Den blå gula spegaten får även användas av utländsk utbytesstudenter som
studerar vid LTH. Studieuppehåll markeras med svart spegat, avbrott för
värnpliktstjänstgöring med mörkgrön spegat, högskoleingenjörsexamen vid annan högskola
markeras med en lila-grå spegat, avbrott för heltidsarbete i TLTH:s tjänst med grå-blå-vit
spegat och avbrott för heltidsarbete inom annan studentikos organisation med svart-grå-vit
spegat.
Teknologkårens ordensband får bäras av samtliga funktionärer och före detta funktionärer
som känner sig manade. Ordensband bärs endast till högtidsdräkt m.o. och skall löpa
diagonalt från höger axel till vänster höft.
Ordensbandet är 36 mm brett och har färgfördelningen 7 mm grått, 4 mm vitt, 14 mm blått, 4
mm vitt, 7 mm grått.
Ordförande, Ordförande emeritus/emerita, Hedersledamöter samt Inspektor har rätt att bära
ordförandebandet istället för Teknologkårens vanliga ordensvand. Ordförandebandet är
dubbelt så brett som ordensbandet med samma proportioner mellan färgfälten.

Den som vid LTH avlagt Civilingenjörsexamen, Arkitektexamen eller Konstnärlig
högskoleexamen i konst och design och som fullgjort sina skyldigheter gentemot kåren äger
rätt att bära av sammanslutningen instiftad ring, benämnd civilingenjörsring, arkitektring
respektive designring.
Den som avlagt Teknologie Doktorsexamen vid LTH och som fullgjort sina skyldigheter
gentemot kåren äger rätt att bära av sammanslutningen instiftad doktorsring.
Den som avlagt Brandingenjörsexamen vid LTH och som fullgjort sina skyldigheter gentemot
kåren äger rätt att bära av kåren instiftad brandingenjörsring.
Den som har avlagt Högskoleingenjörsexamen vid LTH som fullgjort sina skyldigheter
gentemot kåren äger rätt att bära av kåren instiftad högskoleingenjörsring.

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning JFF

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Alstersjö, Orförande för
Tackmästeriutstkotttet

Motion angående äskning JFF
Bakgrund
Under punkt 7.8, Tackmästeriutskottet i Kårens reglemente står det “TackU skall
tillsammans med kårstyrelsen hjälp anordna en stor funktionärsaktivitet för Kårens och
sektionernas funktionärer under våren.”. Detta tycker Tackmästeriutskottet är en trevlig och
viktig tillställning att hålla i.
För närvarande finns det dessutom för första gången på några år ett aktivt
Tackmästeriutskott på Teknologkåren, varför det finns goda förutsättningar att planera och
genomföra evenemanget.
Tidigare år har det legat en budgetpost under FUV01 för detta arrangemang. Denna post
blev av olika anledningar nollad vid budgetförslaget för verksamhetsåret 2015/2016. Vi
tycker att det är väldigt synd då det är mycket svårt att ordna med en gemensam tackfest för
kår och sektioner utan att det får kosta pengar. Ett sådant arrangemang är bra och viktigt för
att visa hur många som faktiskt är engagerade och visa vår uppskattning för deras arbete.
Årets resultat ser dessutom ut som att det kommer bli positivt och att använda ett sådant
resultat till våra funktionärer är ett bra sätt att ge väldigt direkt nytta.
Undertecknade tycker om föregående års koncept, undantaget fotbollsturneringen som med
fördel förläggs till annat datum, och har därför ambitionsnivån att anordna en sittning med
efterföljande eftersläpp.

Budget
Bifogat finner ni en budget som är framtagen av TackU-ordförande och GS med hjälp av
tidigare års resultatrapporter. Tidigare år har det inte funnits en konkretiserad budget utan
enbart en klumpsumma som FUV01 får gå minus.

Motion angående äskning JFF
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning JFF

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Alstersjö, Orförande för
Tackmästeriutstkotttet

Förslag
JFF är en bra sammanhållande arrangemang för funktionärer på Kåren och Sektionerna
gemensamt.
Vi yrkar därför på
att

Fullmäktige godkänner bifogad budget

att

Fullmäktige ändrar i FUV01 för att passa med bifogad budget

I tjänsten,

ERIK ALSTERSJÖ,
Ordförande för Tackmästeriutskottet 15/16

JACOB ADAMOVICZ
Ledamot i Tackmästeriutskottet 15/16

JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare 15/16

Motion angående äskning JFF
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JFF 15/16
Intäkter
321* Försäljning, bar
Totalt

45000
45000

Kostnader
421* Kostnad, bar

30000

4220 Kostnad, mat

25000

4310 Arrangemangskostnader
4410 Hyreskostnader
4417 Myndighetstillstånd
4418 PP
5460 Förbrukningsmaterial
5820 Rulle
7230 Vakter

5000
15000
1400
15000
2500
500
11000

7520 Vakter, arbetsgivaravgift

3456

7690 Arbetsglädje

2000

Totalt

110856
−65856

STYRELSEHANDLING
Diskussionsunderlag, medaljutdelning

Kämnärsvägen 53F, 12 februari 2016
David Gustavsson, Medaljkommitténs
ordförande

Diskussion inför medaljutdelningen
Medaljkommittén är igång med arbetet inför vårens utdelning, och vill ha Styrelsens hjälp inför
tolkningen av policyn (= konkretisering av policy = Styrelsens ansvar). De svar vi kommer
fram till kommer, tillsammans med erfarenheter från utdelningen, också tas i beaktande inför
arbetet med att uppdatera policyn.
De frågor vi känner behöver besvaras innan vi tar in ansökningar finns uppradade nedan.







Hur ska “funktionär som varit aktiv…” tolkas?
o Innefattar detta endast invalda funktionärer?
o Innefattas centrala studentrepresentanter (exempelvis ledamot i SLTH) trots
att dessa varken tillhör ett utskott, ett evenemang eller en arbetsgrupp?
o Innefattas externa studentrepresentanter (exempelvis ledamot i en
programledning eller institutionsstyrelse) trots att dessa varken tillhör ett
utskott, ett evenemang eller en arbetsgrupp?
Hur ska “arbetsgrupp” tolkas? Exempel som vi har diskuterat är de personer som drar
i kårens danskurser (eller liknande projekt) samt tillfälliga arbetsgrupper såsom
arbetsgruppen för styrdokumentsrevideringen.
Hur ska “ansvarig för...” tolkas? Är det enbart den högst ansvariga (exempelvis
Nollegeneral) eller skulle det även kunna innefatta andra personer som är med och
leder arbetet (exempelvis Vice Nollegeneral?
Vad räknas som ett event? Måste det vara av en viss dignitet?
Tidsperspektivet!
o Ska en person som sitter på två bronsmeriterande poster samtidigt få en
bronsmedalj av första eller andra graden?
o Ska en person som sitter på en bronsmeriterande post ht14-vt15 samt en
bronsmeriterande post vt15-ht15 få en bronsmedalj av första eller andra
graden?
o Ska en person som först erhållit silvermedalj och sedan suttit på tre
bronsmeriterande poster få en silvermedalj av andra graden?
o Delas medaljer enbart ut till de som har gått av sina poster eller också till de
som har suttit majoriteten av sin mandatperiod? I år kommer medaljerna
(förmodligen) delas ut 19 mars.

I tjänsten,

DAVID GUSTAVSSON,
Medaljkommitténs ordförande

Diskussionsunderlag, medaljutdelning

LINNEA THÖRNQVIST,
(tillträdande) Ledamot i Medaljkommittén
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POLICY

Kårhuset Lund, 12 februari 2016

TLTHs policy för funktionärsmedaljer
En person kan erhålla maximalt en medalj, i någon av de tre valörerna brons – silver – guld, per år.
Brons – Engagerad

Tilldelas funktionär som varit aktiv inom kårens utskott, arbetsgrupper eller events
- Student som skall erhålla sin tredje bronsmedalj får istället silver
Silver – Ansvar

Tilldelas funktionär som varit ansvarig för något av kårens utskott, arbetsgrupper eller events
samt
Fullmäktigeledamot
Fullmäktiges talman
Fullmäktiges sekreterare
Styrelseledamot
Heltidare
Tilldelas student istället för dennes tredje bronsmedalj
- Student som skall erhålla sin tredje silvermedalj får istället guld
Guld – Trogen tjänst

Tilldelas student istället för dennes tredje silvermedalj
Hedersmedaljen – Hedertruls/trula

Medalj som följer med utmärkelsen till hederstruls/trula.
Utdrag ut stadgarna;

Hedersmedlem utses av Fullmäktige med minst 9/10 av samtliga avgivna röster.
Förslag till val av hedersmedlem kan framställas av minst 30 medlemmar,
kårstyrelsen, DÄR eller Inspektor.
Förslag skall vara presidiet tillhanda senast 10 läsdagar före sammanträdet.

Utdrag ut reglementet;

HedersTruls/HedersTrula kan kåren kalla person som i hög grad främjat
TLTH:s eller LTH:s verksamheter, eller tillfört södra Sverige teknologi som i hög
grad har främjat den tekniska utvecklingen inom regionen.

Hjältekransen – Hjälte/hjältinna

Det är kårstyrelsen rätt att utse hjältar och hjältinnor, teknologer som gått above and beyond den roll man
innehaft inom Teknologkåren.
Heltidarpinen

De som erhållit heltidarpinen har rätt att placera denna på medaljens band

Policy
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Utskottsmedaljer

Vissa utskott eller arrangemang under kåren har sina egna medaljer, till exempel NollU och
Jubileumsutskottet 2009. Utdelandet av dessa medaljer påverkar inte möjligheten att erhålla en av de
allmänna medaljerna beskrivna i denna policy. Det är dock tillrådligt att utskott som önskar dela ut medaljer
gör så i samråd med medaljkommitéen för att förhindra en devalvering av kårmedaljens värde.
Utskott som önskar utdela medaljer så som ett traditionsenligt tack till sina funktionärer bör begära denna
rätt inskriven i denna policy, varvid fullmäktige får ta ställning till om erhållandet av utskottsmedaljen
påverkar möjligheten att erhålla de allmänna medaljerna.

Policy
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STYRELSEHANDLING
Motion: Valberedningsutbildning

Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Motion angående Valberedningsutbildning
Bakgrund
Valberedningarna är möjligtvis de viktigaste organen vi har på Teknologkåren. Med
grundidén att en organisation utgörs av dess engagerade, bereder inte bara valberedningen
valen på Teknologkåren utan även hela organisationen som sådan.
Med detta grundperspektiv är det otroligt viktigt att dessa organ får lämplig utbildning.
Något som i dagsläget inte sker mer än den överlämning som enskilda valberedningar får
från sin företrädare. Jag tror att Kåren Centralt kan, för en liten peng, spela en stor roll i hela
Teknologkårens utveckling.
Jag har hittat en person som heter Mimmi Garpebring via förmedlingen presidiet.se. Hon har
varit ordförande i många år för SECO (Sveriges Elevkårer) och numera sitter i
valberedningen för LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer). Jag har träffat henne och
samtalat om utbildningsinnehållet och jag har stort förtroende för henne. Hon brukar
dessutom hålla i liknande utbildningar för andra ungdomsorganisationer.
Dessutom höll jag ett möte för Kårens sittande valberedningar där fem olika sektioner
närvarade. Där var det en rungande positiv inställning till att ha en utbildning och det
efterfrågades även ett par uppföljningstillfällen.
Tanken är en söndagseftermiddag i maj mellan 13:00-17:00 för alla valberedningar med
Mimmi. Samt ett uppföljningstillfälle en kväll någon vecka senare för
valberedningsordförandena i kårcentral regi.
Mimmi Garpebring vill ha 5000 kr efter skatt och avgifter. Vilket med arbetsgivaravgift
(25%) och inkomstskatt (30%) blir 7750kr. Dessutom vill jag kunna bjuda på matnyttig fika
under dagen och eventuellt något på uppföljningstillfället.

Förslag
Därför yrkar jag
…att

ur Styrelsen Disponibelt lyfta 9000 kr för en valberedningsutbildning i
maj.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Diskussion angående Jätte-STLTH
Ett projektmål i Verksamhetsplanspunkten om Kåren och Sektionerna är att arrangera ett Jätte-STLTH där
tanken är att ”sektionsstyrelserna skall få en möjlighet att närvara, se hur Kårens Styrelse arbetar och lägga
sina egna medlemsförslag för STLTH att behandla.”. Exakt hur detta ska gå till är emellertid aningens
oklart. Flera tänkbara vägar finns att gå:





Sista styrelsemötet för året där sektionerna uppmanas äska pengar ur
återstoden av Styrelsen disponibelt.
Direkt efter val-FM, med tanken mer som överlämning/utbildning, då
också för våra efterträdare.
Bjuda in till ett diskussionsmöte om nästa års Verksamhetsplan och/eller
budget och uppmana Sektionerna att påverka utgången.
Helt öppet möte där endast sektionsförslag (inte nödvändigtvis
äskanden) behandlas.

Det finns, som alltid, fördelat och nackdelar med alla förslag. Det är dock av stor vikt att en väg väljs, så att
projektgruppen kan fortsätta med arbetet. Våren går, som bekant, snabbt.

Styrelsen uppmanas därför att diskutera förslagen ovan, och eventuellt komplettera den, och bestämma sig
för en riktning man vill gå.

För projektgruppen,

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING
Motion angående handlingsförarande, LUS valting

Kårhuset Lund, 18 februari 2016
Linn Svärd, VKOi ’16

Motion angående handlingsförarande, LUS valting
Bakgrund
I samband med LUS valting behöver TLTH utse delegater att representera kåren i LUS valting. Förra året
skapades denna process i sista stund och jag skulle inför årets val vilja förankra denna valprocess ytterligare.
Det har under de senaste året varit en utvecklande process som jag gärna ser att vi utvecklar och förfinar
ytterligare. Dessförinnan var det lite stökigare utan någon tydlig struktur och besluten gjordes lite hipp som
happ, förvisso är det hörsägen men min uppfattning är att det inte enbart är anekdoter.
Förra året, när jag var en del av STLTH, valde styrelsen tillsammans med utbildningsutskottet vilka
kandidater TLTH skulle rösta på i LUS valting. Delegater valdes av kårens LUS representant, KO, baserat
på intresse från de som ville medverka. Det var främst styrelse, heltidare och ett fåtal kopplade till UTBU.
Jag vill i denna handling även lyfta frågan om vem det är som äger frågan om beslutet, vem ska bestämma
om TLTHs åsikt i val till t.ex. presidium? Är det en fråga för FM, STLTH, UTBU eller för de personer som
närvarar vid valting? Detta kommer även att bli en aktuell fråga för liknande val, t.ex. SFSFUM.

Förslag
Delegaterna ska närvara vid valting och äger rätt att erlägga röst i val till bl.a. presidie, styrelse och
studeranderepresentanter. Det första kommer äga rum onsdagen den 16:e mars 2016. Generellt sett är det
tre till fyra valting och min önskan är att det ska vara samma personer som kan närvara vid samtliga valting.
Vanligen kommer handlingarna till valet sent vilket gör det svårt för styrelsen att behandla ärendet på
ordinarie styrelsemöte varpå jag uppmuntrar er till att vara införstådda med att ni kommer behöva ta sena
beslut, om ni väljer att det ska vara ni som har beslutanderätt.. Jag uppmuntrar er att ta del av den hearing
som kommer äga rum i vår, där kommer LUS kandidater att frågas ut. En del av valberedningens intervju
kommer således att vara öppen för allmänheten. Förra året hade vi extrainsatta möte specifikt inför LUS
valting. Det var då delar av styrelsen och utbildningsutskottet som gemensamt argumenterade och
diskuterade fram en ömsesidig agenda som skulle föras i LUS valting
Det efterfrågas ett besluta från styrelsen, därför vill jag att ni beslutar om nedanstående alternativ eller att ni
enas om ett handlingsförfarande angående LUS valting.
att

välja vilken instans som ska utse delegater och utlysande av dessa

att

instans X bereder TLTHs åsikt inför LUS valting

att

delegera hela uppdraget till instans X (t.ex. utbildningsutskottet)

Uppdraget är att
att

tillsätta åtta (8) delegater att representera TLTH

att

meddela Kårordförande de valda så att dessa kan rapporteras in till LUS.

Motion angående handlingsförarande, LUS valting
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Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD
Vice Kårordförande Internationella frågor i ’16

Fullmäktigehandling
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Anders Lundqvist Persson,
Styrelseledamot 15/16
Björn Sanders,
Kårordförande 15/16

Proposition angående Nollegeneralens post
och arvodering
Bakgrund
Nollegeneralens position inom heltidargruppen, samt dess arvodering är en fråga som
diskuterats sedan 2013. Utredningen som gjordes då ledde fram till införandet av en Vice
Nollegeneral, sedan dess har ytterligare undersökningar genomförts men utan större
förändringar inom Nollningsutskottet. Styrelsen 15/16 genomförde ytterligare en
undersökning baserad till stor del på det tidigare utförda arbetet, men även på Nollningen 15.
Årets styrelse känner ett behov av att faktiskt genomföra förändringar inom utskottet.
Samtliga undersökningar har visat på en för hög arbetsbelastning på Nollegeneralen då de
sitter som arvoderad under en kortare period, samt ideell under resterande tid. Denna
arbetsbelastning har lett till att samtliga Nollegeneraler som svarat på de utskickade
enkäterna inte har klarat sina studier under främst LP4. Även LP3 och LP1 har varit tungt
belastade. Styrelsen anser att man inte alltid kan klara alla sina kurser, men när samtliga
utfrågade Nollegeneraler märkt av belastningen, och därav inte klarat av sina studier, är det
snarare ett systemfel än individnivå.
Denna utredning har berört hela Nollningsutskottet men kulminerat i en analys av
Nollegeneralens position inom heltidargruppen samt arvoderingsfrågan kring denne.
En stor del av utredningsmaterialet från de år då det även funnits tydliga Överste-grupper
(2014 och 2015) visar på att Nollegeneralen i mångt och mycket försöker detaljstyra sitt
utskott, även om Vice är där för att ”ta ansvar” för Överstarna. Detta upplevs, för
Överstegruppen, som att ledningen inte känner tillit, och att de inte kan utöva sin posts
arbete på ett bra sätt. Det leder även, indirekt, till en större belastning på Nollegeneralen som
då måste sätta sig in i alla detaljfrågor och därmed anta ett merarbete. Därför bör
Nollegeneralens position, oavsett vad denna proposition leder till, konkret förtydligas med
såväl arbetsuppgifter som vad en Nollegenerals uppgifter inte är.
Arbetsgruppen ser fem möjliga vägar för Nollegeneralens framtid: Fortsätta som idag;
heltidsarvodera hela året; heltidsarvodera LP4 och LP1; heltidsarvodera LP3 och LP4; samt
göra posten helt ideell. Med nedanstående argumentation anser vi att det inte är hållbart att
fortsätta som idag eller heltidsarvodera hela året. Dessutom tror vi mer på att arvodera LP3
och LP4 än LP4 och LP1. Därför kommer vi lägga två olika förslag med olika fördelar och
nackdelar som fullmäktige måste ta ställning till.
1. Behålla dagens koncept
Det finns flera problem med dagens koncept. Dels arvoderar man i konkurrens med
studierna, vilket strider mot våra principer, och dels klarar inte Nollegeneralerna av samtliga
sina studier då de är ideella. Dessutom finns det en oklarhet i huruvida Nollegeneralen ska
Proposition angående Nollegeneralens post och
arvodering
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Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Anders Lundqvist Persson,
Styrelseledamot 15/16
Björn Sanders,
Kårordförande 15/16

anses som en del av heltidargruppen. Något som har varit ett problem för både kårledning
och Nollegeneralen.
De flesta av Nollegeneralens uppgifter föreligger inte under sommaren. Därför känns det
märkligt att heltidsarvodera under den perioden. Dessutom finns det inte tillräckligt mycket
arbetsuppgifter under sommaren för att motivera en heltidsarvodering. För att jämföra med
andra ideella engagemang så skulle detta snarare kunna ses som att vi ”tackar”
Nollegeneralen med ett sommarjobb.
2. Heltidsarvodera
Att heltidsarvodera en person är ett stort beslut som bara bör göras när det verkligen är
nödvändigt. Principen att Teknologkåren ska drivas av ideella funktionärer bör genomsyra all
vår verksamhet. Dessutom har fullmäktige tidigare beslutat att man inte vill gå mot en
heltidsarvoderad Nollegeneral.
Däremot finns det argument för att arvodera Nollegeneralen på grund av dess arbetsbörda.
Dock går det inte att med arbetsuppgifter motivera en heltidsarvodering hela året. Även om
man skulle ge Nollegeneralen ansvar för den internationella nollningen på våren finns enligt
arbetsgruppen inte arbetsbördan.
3. Heltidsarvodera LP4 och LP1
Enligt undersökningen är det i LP4 och LP1 som flest kuggar sin kurser. Det finns ingen
Nollegeneral de senaste åren som inte har kuggat kurser under dessa två läsperioder. Detta är
självklart helt ohållbart och då problemet har förekommit vid upprepade tillfällen tolkar vi
det som ett systemfel. Den enklaste lösningen är att heltidsarvodera under de perioder då
NG verkar ha som tuffast med studierna.
Ett av problemen med denna lösning är att den i princip exkluderar folk som pluggar årskurs
1-3 att söka pga obligatoriet. Något som kan vara både en fördel och en nackdel. Ett annat är
att man inte löser NG:s roll i heltidargruppen.
Här kan man ha två förhållningssätt:




NG anses vara en del av heltidargruppen under hela året (minus sommaren).
Detta gör att man får samma problematik som idag under LP3 och LP2. Dessutom
finns det en överhängande risk att NG känner sig utanför heltidargruppen när denne
inte kan delta på överlämningsaktiviterna under sommaren.
NG anses inte vara en del av heltidargruppen den tid då denne är ideell.
NG kommer inte komma in i gruppen helt under de två LP som denne är
arvoderad. Dock behöver inte detta vara ett stort problem. Aktsam kommer få ta
ansvar för att arbetsleda NG så som Aktsam gör med exempelvis F1-röj Boss.
Risken är dock att det blir mindre attraktivt att söka NG.

Arbetsgruppen tror på det senare alternativet av ovan nämnda anledningar. Risken finns
dock att om man inte är en del av heltidargruppen att man känner sig utanför på kontoret.
Efter dialog med NG:s tror vi att ett skrivbord är viktigt. En lösning är att göra om ett av
23X-rummen till ett utskottsrum med kontor för NG.
4. Heltidsarvodera LP3 och LP4
Proposition angående Nollegeneralens post och
arvodering
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Anders Lundqvist Persson,
Styrelseledamot 15/16
Björn Sanders,
Kårordförande 15/16

Denna lösning förhåller sig som ett mellanting mellan de två ovan. NG kommer då naturligt
kunna vara en del av heltidargruppen under det knappa halvår denne sitter. Det skulle
fungera likt den roll som innevarande VKOi har.
Man löser inte direkt problemet med att kugga tentor under LP1 men arbetsgruppen tror att
det lugn som man förhoppningsvis skapar genom att vara heltidsarvoderad hela våren gör att
man har mer kraft att ta sig an studierna efter de tre veckornas nollning i LP1.
Utvärderingsarbetet, som oftast först börjar i LP2 pga övriga ideella, bör utan problem
kunna göras ideellt.
Från utvärderingar från överstar kan man se att dessa har ansett att NG har detaljstyrt
arbetet för mycket. Risken finns att det kommer göras ännu mer då NG antagligen kommer
sukta efter arbetsuppgifter i framförallt LP3 (där beläggningen egentligen inte riktigt är
100%).
I detta förslag heltidsarvoderar man någon under en tid då denne inte har 100% beläggning
men man löser problemet med NGs oklara roll i organisationen samt att NG missar flertal
tentor. Vi tror att NG kommer hitta beläggning i utvecklingsarbete.
5. Ideellt
I detta förslag flyttar vi ut NG från heltidargruppen helt och lägger denne på samma nivå
som ideella utskottsordföranden (TackU, ArkU, BEST etc) och projektledare (SåS, F1-röj
etc). För att detta ska vara hållbart och lösa ovanstående problemställningar måste man lyfta
över en del administrativa uppgifter till Aktsam som kommer få ett större ansvar för det
”tråkiga” arbetet med nollningen. Aktsam bör ha den tiden, framförallt då Studiesocialt
ansvarig kommer förläggas närmare Aktsam och därmed avlasta denne. Exempel på
uppgifter som Aktsam skulle ansvara för är tillstånd, bokningar och ekonomi.
Således kommer nollningen ligga som ett projekt under AktU på samma sätt som SåS och
F1-röj och NG svarar till Aktsam istället för till styrelsen direkt.
För att ytterligare avlasta NG vill arbetsgruppen lyfta vice NG till ett delat ansvar, dvs att
man har två NG:s. Dubbelt ledarskap är inget som Teknologkåren tidigare har arbetat med
men det är ett beprövat koncept inom bland annat Scouterna där samtliga ansvarsposter är
dubbla. Det är viktigt att dessa två har en tydlig ansvarsfördelning mellan sig så att det inte
blir dubbelarbete.
Om NG är ideell tror inte arbetsgruppen, av tidigare nämnda anledningar, på att ha kvar
kontoret bland heltidarna. Det är en möjlighet att skapa ett separat kontor (se ovan) men vi
föreslår att man behandlar NG som övriga ideella på Kåren centralt.
Risken finns att detta inte löser problemet med att NG jobbar för mycket. Dessutom finns
risken att det blir svårare att hitta NG:s då personen inte kan lockas av att vara en del av
heltidargruppen. Dock är det värt att fråga sig om vi vill ha en NG som lockas av att vara i
heltidargruppen snarare än att göra en nollning.
Slutligen får det inte glömmas att LTH idag ger bidrag för 3 månaders arvodering av NG.
Detta behöver omförhandlas beroende på vilken väg fullmäktige väljer.
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Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Anders Lundqvist Persson,
Styrelseledamot 15/16
Björn Sanders,
Kårordförande 15/16

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

Fullmäktige tar ställning för förslag 4.

att

Fullmäktige tar ställning för förslag 5.

att

Fullmäktige ålägger nu sittande arbetsgrupp att konkretisera arbetsuppgifter
gällande Nollegeneralens post, samt uppgifterna hos en Vice.

att

Fullmäktige ålägger nu sittande arbetsgrupp att utreda och klargöra för en ny
struktur inom Nollningsutskottet baserat på utfall.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Styrelseledamot 15/16

BJÖRN SANDERS
Kårordförande 15/16
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Motion angående Möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Molin

Sedan 2010 har otaliga utredningar behandlat vad som ska hände med Cornelis - på
tiden innan vi gick här har det bl.a. varit lunchrestaurang, och kåren har bedrivit daglig
pubverksamhet i lokalen. Denna har legat nere i flera år, och lokalen har eftersatts på
många sätt, med pågående utredningar som ursäkt.
Om jag som någorlunda gammal i gamet, och medverkande i vart fall några stycken
arbetsgrupper och workshops rörande Cornelis skulle sammanfatta vad man kommit fram
till under åren, landar jag i följande:




Cornelis skall i största möjliga mån vara en flexibel lokal, som kan användas
såväl för pubverksamhet och sittningar, som möten, föreläsningar och
konferenser.
Möblemanget bör anpassas därefter, och vara lätt att flytta och möblera om.
Vi måste ha bra möbler som håller. Det lönar sig i längden.

Tänkbara (mer eller mindre genomförbara och prisvärda) förbättringspunkter som tagits
upp och inte helt förkastats :











Måla om väggar för bättre miljö
Sätt in akustikförbättrande element (ljuddämpande väggplattor, i princip)
Bekvämare, snyggare, mer mobila möbler
Förbättrad belysning, inklusive fast städbelysning.
Röj bort kakel och diverse strömbrytare bakom baren
Förbättra/uppdatera köksutrusting samt servis
Göra köket större, genom att slå in väggen till 235
Göra entrén synlig genom att flytta dörren ut mot foajén
Lägga nytt golv
Ta bort pelaren i baren

Den vakne, och pubälskande, studenten har kanske redan noterat att de två sista
punkterna redan genomförts - Golvet tilldelades 115000 av förra fullmäktige, enligt en
första offert, och kostade i slutändan 70.000 kr, är ljuddämpande, och har gett lokalen ett
ordentligt lyft.
Denna motion rör, som rubriken antyder, möblemanget i Cornelis. Förarbetet har pågått i
några veckor, och följande förslag har tagit form.
Vi har prioriterat bibehållen eller ökad flexibilitet och kvalitet. Höga krav ställs såväl
teknisk som estetiskt. Följande prioritering har framkommit:

Motion angående Cornelismöblemang
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Motion angående Möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Molin

Prio ett: Stora bord i mitten av lokalen
Borden i mitten har alltid varit fula, och nu med det nya golvet är de plötsligt ännu fulare.
Ett av dem har haft en regel som ben i minst tre år, som en “temporär” lagning.
Prio två: Stolar
Stolarna har alltid varit obekväma att sitta och pubba på en hel kväll.
Prio tre: Bekvämare stolar i hörnet rakt in, “Loungen”
Detta är att se som mer av en verksamhetsutveckling, då hörnet rakt inifrån dörren i
dagsläget är en helt död yta - detta fyller dock ingen funktion med nuvarande belysning,
och måste således kombineras med uppdatering av denna. Kostnaden för detta är i
dagsläget oklart, då vi skulle behöva en del elektrikerarbete. En uppskattning tagen helt
ur luften är 30.000 arbetskostnad, och 20.000 för nya armaturer. Ifall denna kalkyl visar
sig vara allt för optimistisk, får vi helt enkelt återkomma.
(Prio fyra: Mobil soffa)
När man har sittning i cornelis vill man gärna använda ytan där soffan är som någon sorts
uppläggningsyta. Det är svårt när det sitter en väggfast soffa där. En restaurangsoffa
kostar dock närmre 5000kr/meter, vilket vi anser vara oskäligt i förhållande till nyttan det
ger.

De stolarna som i dagsläget står i Cornelis heter Blå station B2, och har stått där sen
huset byggdes. Mig veterligen har noll (0) gått sönder under denna tid. Om man jämför
med några andra möbler kåren äger - stolarna i exp-köket eller fåtöljerna i hänget, så har
dessa max halva åldern, och har börjat falla sönder. Det är alltså värt att investera i
kvalitetsmöbler, annars kommer man stå där om tio år med ett halv möblemang.
De nuvarande stolarna tingar idag ett nypris på ca 3500 kronor. Stolsbranschen erbjuder
ett smått fantastiskt spann av priser, men i våra efterforskningar har vi kommit fram till
flera intressanta alternativ under 3000 kr styck, och inga under 2000. Vi vill utöka antalet
stolar, då det ofta blir brist under mer välbesökta pubar, till 75 stolar totalt. Detta
resulterar i en summa av 225.000 kr.
För att ersätta de stora borden i mitten föreslår vi att köpa ekskivor och centerpelare,
liknande de bord som finns i lokalen idag. Detta är en relativt billig lösning, som beräknas
kunna landa under 30.000 kr.
För loungen följer vi samma filosofi som för stolarna - kvalitet kostar. Då det här rör sig
om 15 stoppade läderklädda karmstolar landar priset högre; runt 4000 kr styck, eller totalt
60.000 kr. Till detta kommer bord, vilket bör gå loss på under 20.000 kr, samt
belysningsarmaturer och arbete, som gissas summeras till 50.000 kr.
Detta är ganska högt räknat - vi vill inte gå i (den klassiska kår-) fällan att äska mindre än
vad som behövs, och därför få kompromissa med resultatet. På grund av detta äskar vi
också med 5% påslag för oförutsätta utgifter.
Rent ekonomiskt kan även finnas en möjlighet att sälja de nuvarande stolarna, då de
torde kunna ha ett visst andrahandsvärde.
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Motion angående Möblemang i Cornelis

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Molin

Därför yrkar jag att;

Jag yrkar därför på
att

Det avsätts upp till 400.000 kr från lämplig fond, eller årets resultat, för inköp av
nya möbler samt belysning (ink. Installation) i Cornelis.

I tjänsten,

ERIK MOLIN,
Vice ordförande, HUT
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Ansökan Fri Förening Spegatspexet

Lund, 17 februari 2016
Daniel Lundell, General Spegatspexett

Motion angående Ansökan Fri Förening
Spegatspexet
Bakgrund
Hösten 2011 bildades Spegatspexet som har till syfte att:
Målsättningen för Spegatspexet är att producera en årligen återkommande spexuppsättning av realistisk
proportion. Vi lämnar dock utrymme för att vid intresse utöka verksamheten till att ha två produktioner per
år. Vi vill också skapa en intellektuellt, kreativt och socialt stimulerande miljö samt se att studenter från
olika institutioner på Lunds universitet ska kunna känna gemenskap genom spexet.
Spegatspexet är Lunds just nu yngsta spex. Det genomförs två produktioner årligen, en
under hösten och en under våren. Spegatspexet delar namn med den förträffliga spegaten
som pryder varje Teknolog:s mössa. Spexet utesluter inga studenter vid Lunds
Universitet(LU) utan vill välkomna alla, men har idag en majoritet av sina medlemmar på
Lunds Tekniska Högskola(LTH).
Med det skulle vi vilja stärka vårt samarbete mot studenterna på LTH och därmed
Teknologkåren vid LTH(TLTH). Spegatspexet erbjuder en ny spännande miljö för
teknologer att engagera sig i socialt, kreativt och intellektuellt. Utöver erbjuds en möjlighet
för studenter på LTH att träffa andra studenter vid LU.
Bifogat till motionen finner ni Spegatspexets stadgar.

Förslag
Spegatspexet är väll införstådda med de krav som TLTH ställer på fria föreningar. Med det
skulle vi vilja bli en fri förening under TLTH.
Jag yrkar därför på
att

Teknologkåren vid LTH upptar Spegatspexet som fri förening.

I tjänsten,

DANIEL LUNDELL,
General Spegatspexet 2015/16
Motion angående Ansökan om Fri Förening
Spegatspexet
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Motion angående Inköp av Ljudmätare

Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0

Under ett event på Lophtet blev Miljöförvaltningen arga för att vi inte hade tillräcklig
ljudmätningsutrustning för att se över ljudnivåerna under ett event. Den ljudmätare vi har
idag klarar endast av att mäta momentant tryck och Miljöförvaltningen vill ha mätningar som
är någon form av medelvärde (dvs slår ut toppar och dalar mot varandra). Detta är inget vi
har idag och inget vi har utrymme för i budgeten.

Jag tycker att vi borde köpa in en sådan ljudmätare med pengar från Kårens
investeringsfond, för att få fortsätta ha fester och arrangemang utomhus.
Jag yrkar därför på
att
lyfta upp till 6000 kronor från Kårens Investeringsfond för att köpa in
ljudmätningsutrustning.

I tjänsten,

MARCUS PETERSON
Ordförande HUT

Motion angående Inköp av Ljudmätare
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Elcykel

Kårhuset Lund, 5 februari 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0t

Motion angående Elcykel
Bakgrund

I Teknologkårens ägo har det länge funnits en flakmoppe vid namn Lena. Hon har använts
för att transportera mindre saker i närområdet och för att kunna ta sig runt på ett smidigt
och relativt ekonomiskt sätt. Tyvärr har Lena kommit upp i åren och börjar precis som en
äldre
människa
kräva
väldigt
mycket
vård
och
omsorg.
Denna typ av omsorg är inget som vi klarar av att tillhandahålla.
Vi vill därför sälja av denna moppe för att köpa in ett miljövänligare och service-vänligare
alternativ, nämligen en el-cykel med tillhörande låda. Detta kommer underlätta för oss att
transportera saker i närområdet och också att förflytta oss kortare sträckor.
Cykeln
som
vi
har
tittat
http://www.cargobike.se/produkt/cargobike_box_electric.

på

är

följande,

Till denna vill vi även köpa in ett lås för att vi ska få ha kvar den och även en hjälm för att
skydda framföraren av detta fordon.

Förslag

Pengar krävs för att lösa denna fråga, lämpligen ur Kårens investeringsfond.
Jag yrkar därför på
att
ur Kårens investeringsfond avsätta upp till 20 000 kronor för inköp av ovan
nämnda cykel och tillbehör.

I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT

Motion angående Elcykel
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussion angående internationalisering

Kårhuset Lund, 10 februari 2016
Linn Svärd, VKOi ’16

Diskussion angående Internationalisering
Bakgrund
Policyn om internationalisering har inte beslutats att gälla för sektionen därav råder en ovisshet om vad som
gäller för kåren respektive sektionen. Riktlinje för hur kårens arbete ska fortgå är framtagen men jag skulle
gärna se en diskussion om vad som gäller för sektionerna.
Jag uppmanar er att skilja på jämlikhet, likabehandling och mångfald i detta samtal. Generellt sett har
sektionerna redan upptagit vad arbetet med likabehandling innefattar och innebär vilket medför att
internationella studenter inte kan uteslutas i gruppen studenter/medlemmar.

Diskussion
Vilken del har sektionerna i det internationella arbetet?
Anser ni att policyn även ska gälla för dem?
Om inte, ser ni att de ska arbeta med dessa frågor och försöka uppta dem i organisationen?
På vilket sätt ska kåren centralt styra sektionernas internationaliseringsarbete?
Anser ni att kåren centralt ska föra ett aktivt påverkansarbete i frågan?

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD
Vice kårordförande, internationella frågor ’16

Diskussion angående internationalisering
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussion angående urval, meritvärde och behörighet

Kårhuset Lund, 10 februari 2016
Linn Svärd, VKOi ’16

Diskussion angående urval, meritvärde och
behörighet
Bakgrund
2015 gjordes en omfattande revidering av urval, behörighet och meritvärde gällande ansökan till
utlandsstudier. I samband med detta önskade Internationella avdelningen1 (IA) att helt utelämna meritvärde men
TLTH fick genom samtal med IA fram en kompromiss vilket fortfarande gav engagerade studenter
meritvärde och således möjlighet till att höja sitt snittvärde vid ansökan till utlandsstudier.
Det har nu gått en termin och jag har kontaktat IA för uppföljning och utvärdering av de förändringar som
infördes. Inför dessa samtal önskar jag ett förtydligande från er angående om vilket engagemang TLTH
anser ska främjas. Kårens Studiesociala och utbildningspolitiska åsiktsprogram (SOUP) ger mig inte
tillräckligt klara direktiv (se kap. 11.2).
Bifogat finner ni 2013 och 2015 års tilläggsmeritblanketter. SOUP finner ni på tlth.se/soup.

Diskussion
Vilket engagemang anser TLTH ska meriteras för utlandsstudier?

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD
Vice kårordförande, internationella frågor ’16

1

Kan för detta fall likställas med LTH.
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2013-09-25
2011/894

Dnr LTH

	
  

Internationella avdelningen LTH

Tilläggsmeriter syftar till att belöna studenter som aktivt engagerar sig och
visar på egenskaper vilka ökar sannolikheten att lyckas väl med
utbytesstudierna. LTH:s uppfattning är att ett sådant engagemang är av stort
värde för verksamheten, samtidigt som det kan vara så tidskrävande att det
riskerar gå ut över studenternas studieprestationer. Merit som redovisas här
bör således vara av mer omfattande karaktär, sträcka sig över en längre tid
och kräva egenskaper såsom ansvar, ledarskap och social förmåga.
Tilläggsmeriter kan bara redovisas på denna blankett, ej i ”Statement of
Purpose” eller CV.
Varje kategori där studenten har godtagbara meriter ger poängtillägg till det
meritvärde som beräknas utifrån medelbetyg och ”Statement of Purpose”,
dock sammanlagt maximalt 0,4 tilläggspoäng. Kategori 1och 2 kan ge
tillägg för antingen alternativ a) med 0,2 poäng eller för alternativ b) med
0,1 poäng. Övriga kategorier ger 0,2 poäng vardera. En och samma merit
kan bara ge tilläggspoäng för en kategori.
Antalet godkända tilläggsmeriter kan komma att användas som
skiljekriterium vid lika meritvärde.
1) a) Har du innehaft och aktivt utövat någon av följande typer av poster:
- Heltids- eller deltidsarvoderad av TLTH
- Styrelsemedlem på kår eller sektion
- Utskottsordförande på TLTH
- Ordförande i IAESTE eller BEST
- Överphös eller medlem i dennes arbetsgrupp
(Cophös/stabsmedlem)
Ja

Nej

Om ja, ange post och period:

2

b) Alternativt, har du på annat sätt varit aktiv inom kår eller sektion?
Ja

Nej

Om ja, ange hur och period:

2) a) Har du varit en aktivt deltagande och av Fullmäktige vald
studentrepresentant i lärarförslagsnämnden, UN, UBB eller SLTH?
Ja

Nej

Om ja, ange organ och period:

b) Har du varit en aktivt deltagande och av Fullmäktige vald
studentrepresentant i annat beredande eller beslutande organ inom LTH.
Ja

Nej

Om ja, ange organ och period:

3) Har du haft ett mer omfattande arvoderat uppdrag från LTH, såsom
övningsledare, SI-ledare, handledare på Vattenhallen eller ansvarig för
”Flickor på Teknis”?
Exempel som inte ger poäng: Studentambassadör, värd för
examenshögtiden.
Ja

Nej

Om ja, ange din roll och tidsperiod samt kurskod och kursansvarig
alt. ansvarig chef:

3

4) Har du på annat sätt än ovan visat prov på ledarskap, initiativkraft,
kommunikativ och social förmåga inom ideellt engagemang? Till exempel:
- Idrottsledare.
- Internationell fadder.
- Qurator på Nation.
Exempel som inte ger poäng:
- Avlönat arbete.
- Idrottsprestationer.
- Jobba på en nationssittning.
Ja

Nej
Om ja, bifoga till ansökan ett
skriftligt intyg som styrker detta samt
ange namn, e-post och
telefonnummer till referenspersonen i
fältet nedan:

Jag intygar att följande information är korrekt

Namn, program och personnummer

INTERN RIKTLINJE
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 5 februari 2016
Micaela Bortas

Förslag till hantering av ansökningar om medel från
Teknologkårens styrelse
Bakgrund
Kårstyrelsen har genom åren fått flera ansökningar om bidrag till olika typer av projekt, event
eller inköp. Ansökningarna har varit av olika karaktär och storlek och gynnat Teknologkårens
medlemmar i olika utsträckning. Ett enat och konsekvent förhållningssätt till ansökningarna har
dock saknats. För att bidrag i framtiden ska kunna delas ut på ett rättvist och proportionerligt sätt
behöver Kårstyrelsen därför förhålla sig till ansökningarna i enlighet med en gemensam riktlinje.
Syfte
Riktlinjen bör användas internt inom kårstyrelsen som ett hjälpmedel för att avgöra vilka
ansökningar som bör beviljas. Riktlinjen avser bidrag som söks från kårstyrelsen disponibla
konto.
Beredning av ansökningar
Alla som vill ansöka om medel från kårstyrelsen ska lämna in en skriftlig handling. Beslut fattas
vid ett ordinarie möte med Teknologkårens styrelse.
Förutsättningar
För att kunna ansöka om medel från Kårstyrelsen krävs att:
Den sökande representerar en verksamhet inom Teknologkåren, till exempel en sektion eller en
fri förening. Eventuella medel ska kunna betalas ut som en engångssumma till ett konto
tillhörande sektionen eller den fria föreningen. Medel kan sökas som medfinansiering av en
aktivitet som huvudsakligen riktar sig till medlemmar vid Teknologkåren.
Om ansökan gäller en aktivitet som återupprepas, ska tidigare aktiviteters framgångsfaktorer och
hinder, samt resultat redovisas vid varje ny ansökan.
Beviljade medel ska återredovisas både ekonomiskt och resultatmässigt. Uppnåddes de mål som
sattes för aktiviteten? Vad var bra, vad kan göras bättre? Med mera.
De medel som söks från kårstyrelsen ska stå i proportion till hur stor andel av Teknologkårens
medlemmar som gynnas av de för ansökningen avsedda syftet.
Bidrag kan beviljas en enskild sektion/fri förening om de för ansökningen avsedda syftet gynnar
alla eller stora delar av Teknologkårens medlemmar. (Alt. Bidrag kan beviljas en enskild
sektion/fri förening om de för ansökningen avsedda syftet gynnar alla eller stora delar av
sektionens/den fria föreningens medlemmar.)

Motion angående idrottsrelaterad materiel

Kårhuset Lund, 15 februari 2016
Erik Molin, idrottsfantast. Eller?

Innebandymålen i innebandysalen består snart mer av tejp än av nät. På HUT01 finns 75000
kr budgeterat i intäkter för innebandysalen, men 0 (noll) kr budgeterat för inventarier och
underhåll till denna. Ett par snitsiga helsvetsade innebandymål kostar enligt min mycket
snabba undersökning strax under 1000 kr att få levererade hit, men eftersom det inte finns
något budgetpost ligger det utanför min attesträtt.

Jag yrkar därför på
att
Styrelsen, eller vem som nu kan tänkas ha rätt att göra det, vem har koll på
styrdokument egentligen, att godkänna ett budgetavsteg på HUT01, typ kanske 5410, på
1000 kr för inköp av innebandymål (exempelvis från megashop.se, vilket jag skriver här mest
för att komma ihåg det sen).
samt att Lämplig Jacob tar med sig till budgetarbetet inför nästa år att det kanske kan vara
rimligt att budgetera några kronor för inventarier till bandysalen – om inte annat börjar
ljudsystemet sjunga på sista versen, och sargerna kan nog också må bra av lite sweet sweet
lovin’.
Verkligen inte i tjänsten,

ERIK MOLIN

Motion angående giddiga saker
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STYRELSEHANDLING
Diskussionsunderlag angående marknadsföring av KFS

Kårhuset Lund, 17 februari 2016
Jacob Adamowicz, Ledamot i KFS

Diskussionsunderlag angående
marknadsförings av KFS
Bakgrund
Under de senaste åren har antalet förfrågningar från Kåren till KFS angående sponsring ökat.
KFS har blivit erbjudna marknadsföringsytor i koppling till event mot att KFS ger
ekonomisk bidrag till eventet. De vanligaste förfrågningarna kommer från Kårens interna
fritidsverksamhet, till exempel baler och sjön Sjön Ocean Race. KFS har även sponsrat TIF
med presentkort. KFS har även själva tagit initiativ för att synas mer bland teknologerna
samtidigt som vi ger ekonomiskt stöd till Kåren och sektionerna. KFS köper till exempel
annonser av phösen i respektive sektions nolle-tidning. I avtalet finns även ett krav att ”alla”
nya studenter ska komma förbi butiken och att KFS tillsammans med heltidarna presenterar
butiken. Ett nytt marknadsföringsprojekt med positiva externaliteter är ett samarbete med
SRX där KFS kommer ge presentkort till sektionerna som de ska använda som incitament
att fylla i CEQ-enkäter.
Denna ökning i ärenden rörande marknadsförings har lett till några mindre
problem/frågeställningar. Några av dem är operativa medan andra handlar om att man aldrig
haft en strategisk diskussion angående samarbeten mellan Kåren och KFS. Ett problem som
uppstått som vi löst löpande är att förfrågningarna angående sponsring i nuläget går till
Ingrid, KFS VD. Ingrid är bäst på mycket men hon har inte alltid koll på alla studentikosa
tillställningar Kåren håller på med. En lösning på detta problem skulle kunna vara att någon
instans på Kåren centralt skulle ta besluten om vem som får pengarna. En annan fråga som
dykt upp är varför KFS ska betala för marknadsföring via sina ägare. Man kan anse att Kåren
har ett intresse av att marknadsföra sitt dotterbolag och detta skulle kunna vara ett argument
för att all marknadsföringen via kåren bör vara gratis. KFS skulle då till exempel kunna vara
med på alla puben Puben planscher även om företaget inte sponsrar just det eventet.
Att KFS betalar pengar till Kåren innebär egentligen bara att dessa pengar tas från framtida
resultat och utdelningar; om KFS betalar 5000 kr för marknadsföring kommer resultatet bli
5000 kr mindre och det finns då 5000 kr mindre att ge Kåren vid nästa utdelning. (Man
skulle kunna jämföra det med en internfaktura om man drar det till sin spets). En klassisk
ekonomisk teori är att en krona idag är mer värd mer än en krona imorgon och detta skulle
vara ett argument att det är bättre att föra över pengarna vart år än att vänta på utdelningar.
KFS skulle kunna betala en engångssumma vart år för all marknadsföring via kåren. Några
förslag som tidigare diskuterat är tex att Kårstyrelsen eller Aktsam då får en extra disp som är
kopplad till pengarna som KFS betalar.
Notera att det är svårt att skilja på orden sponsra och köpa marknadsföring då det handlar
om vilken mot motprestation som krävs. I diskussionerna kan ni se dem som samma sak.

Förslag
Jag tror det är bra om styrelsen har en initial diskussion utifrån det något spretiga
diskussionsunderlaget. Det viktiga är mer att ni tar ställningar
Motion angående XXXX
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Jacob Adamowicz, Ledamot i KFS

Jag vill därför
att

styrelsen utifrån bakgrunden diskuterar:
•
•
•
•

Ska KFS betala för sin marknadsföring på kåren centralt?
Vem ska bestämma vilka projekt som får pengar?
Hur ska pengarna utbetalas? Ska Kåren få en klumpsumma en
gång per år eller ska vart projekt fråga om pengar?
Om Kåren ska ta besluten om vilka projekt som får pengar, vem
ska då ta beslut angående sponsring till tex fria föreningar?

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Ledamot i KFS styrelse

Motion angående XXXX
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Möte
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Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Karin Dammer

Redovisas
S12 15/16
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Björn Sanders

S17 15/16

S19 14/15

Anders Lundqvist
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Micaela Bortas
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Björn Sanders
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Interna riktlinjer för äskande
Utvärdering av
vinteröverlämning
Utvärdering av
kårhusserviceutbildning
Bemanning av kansliet
UtbU mål med förändringar i
utbildningsutskottets struktur
Heltidarmobiler
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Dante Zia
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