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I Styrelsens tjänst, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 23 March 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S13 15/16

§3

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

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Micaela Bortas till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 5 april och justerat den 12 april.

§11 b

Rapporten behandlas som en känslig handling.

§12

Datum för nästkommande styrelsemöte är bestämt till den 13 april.

§19

Policyerna är inte ackompanjerade av en motion, varför undertecknad helt skamlöst
förutsätter att förslagsställarna föreslår att Fullmäktige antar samtliga policyer enligt
respektive bilaga.

§24

Förslaget bifölls inte av Fullmäktige under det sammanträdet den 1 mars, då en
tydligare motivering tarvades. Bilagan är ett utkast på en motion/proposition med en
motivering som förhoppningsvis anses tydligare.

§25

Förslaget bifölls inte av Fullmäktige under det sammanträdet den 1 mars, då en
tydligare motivering tarvades. Bilagan är ett utkast på en motion/proposition med en
motivering som förhoppningsvis anses tydligare.

§26

Förslaget bifölls inte av Fullmäktige under det sammanträdet den 1 mars, då en
tydligare motivering tarvades. Bilagan är ett utkast på en motion/proposition med en
motivering som förhoppningsvis anses tydligare.

§27

Förslaget bifölls inte av Fullmäktige under det sammanträdet den 1 mars, då en
tydligare motivering tarvades. Bilagan är ett utkast på en motion/proposition med en
motivering som förhoppningsvis anses tydligare.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 21 mars 2016
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 12 15/16
Tid: Tisdagen den 8:e Mars 2016 klockan 17.15
Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Adjungerade

Generalsekreterare
Ledamot KFS styrelse
Pedell
HUT rep.
Pålsjö Ängsblad
TackU
Spegatspexets sekreterare
Informationsansvarig
ARKAD projektledare
HUT rep.

Jacob Karlsson
Jacob Adamowicz
Marcus Peterson
Erik Molin
Desirée Ohlsson
Erik Alstersjö
Rickard Möller
Niklas Ingemansson
Malin Riddarström
Per Ahlbom

till § 16.

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:19.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.

till § 17.
till § 17.
till § 15.
till § 12.
till § 15.
från § 11.5 till § 17.

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

Oskar nominerade Dante till justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja Dante Zia till justeringsperson.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 5 Närvaro och adjungeringar

Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade.

§ 6 Föredragningslistan

Oskar yrkade
att stryka motion angående valprocesser
Rickard Möller yrkade
att behandla punkt § 15 som punkt § 11.5
Styrelsen beslutade
att bifalla föredragningslistan med ändringar.

§ 7 Datum för justering av
protokoll

Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 17 Mars, och
underskrivet den 22 Mars.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Tidigare protokoll lades ad acta.

§ 9 a) Meddelanden

Peter meddelade att samtliga är hjärtligt välkomna till hans exjobbspresentation kl 13.00 imorgon (9:e mars)
Jacob meddelade att man fortfarande kan anmäla sig till skiftesgasquen.
Marcus Peterson meddelade att glitter är förbjudet på skiftesgasquen.
Desirée Ohlsson meddelade att Pålsjö Ängsblad släpps imorgon.
Björn meddelade att LUS hearingen är imorgon kl 17.
Oskar meddelade att det ligger lite enkäter ute från diverse
arbetsgrupper.
Björn meddelade att det kommer vara en VP-workshop på fredag (11:e
mars) kl 12.00.
Dante meddelade att det kommer hända någonting den 21:e maj.

§ 9 b) Anmälan av övriga frågor

Oskar anmälde en övrig fråga om principdiskussion gällande val.
En övrig fråga lyftes gällande FB-chatt.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna och Presidierapport förelåg.
utskott
Björn förklarade situationen kring alkohol- och danstillstånd.
Rapporten lades ad acta.
§ 11 b) Rapport från
arbetsgrupperna

Inga rapporter förelåg.

§ 11 c) Rapport om ekonomin

Inga rapporter förelåg.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 11.5 Motion angående fri förening Rickard Möller föredrog motionen.
Spegatspexet
Diskussion.
Per Ahlbom och Linn Svärd anlände till mötet 17.50.
Björn yrkade
att att lägga till i motionssvaret att styrelsen yrkar bifall om
Spegatspexet kan uppvisa matrikel där minst 66% av
medlemmarna är medlemmar i Teknologkåren.
Peter tilläggsyrkade
att de (Spegatspexet) uppvisar en process för hur de ämnar
upprätthålla denna kvot (2/3 TLTH-medlemmar)
Styrelsen beslutade
att yrka bifall med Björns ändringsyrkande.
att avslå Peters tilläggsyrkande
Rickard Möller lämnade mötet 18.03.
§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Oskar yrkade
att sätta datum för nästa möte till 29 mars.
Styrelsen beslutade
att bifalla Oskar yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Stadfästande av ARKADs projektgrupp.
stadfästande av val.
Malin Riddarström föredrog valärendet.
Det skall noteras att de poster som i handlingen refereras till som ”Xkoordinator” numera är kända som ”Huvudansvarig X”.
Styrelsen undrade huruvida det faktum att det finns en Katalogansvarig
skulle innebära att en katalog skulle tryckas. Malin förklarade att det även
gällde design av online-katalogen och därför inte innebar att en katalog
måste tryckas.
Stadfästande av utökande av Strategigruppen enligt bilaga.
Ingen föredrog valärendet.
Styrelsen beslutade
att stadfästa valärenden enligt inlämnade förslag och bilagor.
Mötet ajournerade för mat från 18.11 till 18.43.
§ 14 Motion angående möblemang i Erik Molin föredrog ärendet.
Cornelis
Diskussion.
Björn yrkade
att avslå motionens att-sats
(1)
att bifalla 30 000kr till bord i Cornelis (2)
att bifalla motionen på förbehåll att styrelsen ges ett konkretiserat
förslag för godkännande innan investeringen görs.
(3)
Björn drog tillbaka sina yrkanden (1), och (2).
Protokoll Kårstyrelsen
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Karin tilläggsyrkade
att pengarna tas från kårhusets investeringsfond.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall med styrelsens tilläggsyrkanden.
§ 15 Motion angående inköp av
ljudmätare

Marcus Peterson föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen i sin helhet.

§ 16 Motion angående elcykel

Marcus Peterson föredrog ärendet.
Diskussion.
Björn yrkade
att ändra summan från 20 000kr till 15 000kr.
Peter yrkade
att återremittera motionen och uppdra åt motionären att utreda hur
en större målgrupp skulle kunna nyttja denna resurs till nästa
styrelsemöte.
Jacob Karlsson lämnade mötet 20.28.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen med styrelsens ändringsyrkande.

§ 17 Motion angående interna
riktlinjer för äskning

Micaela föredrog ärendet.
Marcus Peterson lämnade mötet 20.31.
Diskussion.
Erik Molin och Peter Ahlbom lämnade mötet 20.37.
Styrelsen lämnade punkten utan beslutsåtgärd.

§ 18 Diskussion angående
marknadsföring av KFS

Jacob Adamowicz föredrog ärendet.
Diskussion.

§ 19 Motion angående riktlinjer för Niklas Ingemansson och Daniel föredrog ärendet.
Informationskanaler
Diskussion
Jacob Adamowicz lämnade mötet 21.18.
Anders yrkade
att ålägga motionärerna att översätta riktlinjen till engelska till nästa
möte.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet med ändringsyrkande.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 20 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Civilingenjörsringen” till
S14 15/16.
att ändra uppföljnningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av
Nollningsutskottet” till S15 15/16.
att stryka uppdraget ”Hemsidan” från beslutsuppföljningen.
att stryka uppdraget ”Interna riktlinjer för äskande” från
beslutsuppföljningen.
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av
vinteröverlämning” till S13 15/16.
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av
kårhusservice-utbildning” till S14 15/16.
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Heltidarmobiler” till S16
15/16.
att lägga till uppdraget ”Översättning av informationskanaler” med
ansvarig Daniel Damberg och uppföljningsdatum S13 15/16.
att lägga till uppdraget ”Prissättning av lokaler” med ansvarig Anders
Lundqvist Persson och uppföljningsdatum S17 15/16.
Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
S2 13/14
S3 13/14
S19
14/15

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister
Utvärdering av
nollningsutskottet

S2 15/16
S5 15/16

Miljöpolicyn
Kårhusservices
arbetsform
Uppdatera policyn
för
funktionärsmedaljer
Utvärdering av
vinteröverlämning
Utvärdering av
kårhusserviceutbildning
Bemanning av
kansliet

S5 15/16

S8 15/16
S8 15/16

S8 15/16

S9 15/16

S10
15/16
S11
15/16
S12
15/16
S12
15/16

Protokoll Kårstyrelsen

Uppdraget
Karin Dammer
Björn Sanders
Anders
Lundqvist
Persson
Micaela Bortas
Björn Sanders

Redovisas
S14 15/16
S17 15/16
S15 15/16

David
Gustavsson

S13 15/16

Karin Dammer

S13 15/16

Dante Zia

S14 15/16

Anders
Lundqvist
Persson
Alexander
Pieta
Theofanous

S13 15/16

Björn Sanders

S16 15/16

Kårhusets Framtid

Dante Zia

S13 15/16

Översättning av
informationsspridni
ngsriktlinjerna
Prissättning av
lokaler

Daniel
Damberg

S13 15/16

Anders
Lundqvist
Persson

S17 15/16

UtbU mål med
förändringar i
utbildningsutskottets
struktur
Heltidarmobiler

S13 15/16
S15 15/16

S15 15/16
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§ 21 Övrigt

Principdiskussion om val hamnar på Björns bord.

§ 22 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
21:55.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Karin Dammer
Mötesjusterare

Protokoll Kårstyrelsen
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Hej.
Vet ej om freddy har komformerat att vi är akriva funktionärer under proudtech.
Sara Axelsson
Thilda Ingelsten
Louise Gahnström
och
Helena Adina Hallefjord
Helena är nyast invald i projektgruppen hos oss.
Mvh
Sara A
proudtech

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 20 mars 2016

Motion angående W-sektionens jubileum

Motion angående W-sektionens jubileum
Bakgrund
W-sektionen fyller 15 år i år och ska därför hålla ett jubileum. Jubileumet kommer firas med
en jubileumsbal i vår och en 15-årsfest i höst. Balen är öppen för alla sektioner på LTH även
om studenter från W kommer ha företräde. 15-årsfesten kommer hållas delvis som en
tackfest för de som har jobbat på balen, men är även till för att de som är på utbyte under
vårterminen och de nya teknologerna ska få en chans att fira jubileumet. 15-årsfesten
kommer även den öppen för alla sektioner. Eftersom vi är en liten sektion med begränsad
ekonomi kan ett extra tillskott till jubileumets budget göra stor skillnad för utförandet och
prissättningen och där medelst göra evenemangen tillgängliga för fler studenter.

Förslag
Vi förslår att kåren bidrar till W-sektionens jubileumsfirande med 10 000 SEK för att göra
evenemangen så tillgängliga för sektionens medlemar, och andra medlemar i TLTH, som
möjligt.
Jag yrkar därför på
att

styrelsen avsätter 10 000 SEK till W-sektionens jubileumsfirande

I tjänsten, dag som ovan
TOM ALLEN, JORUNN CARDELL, LOUISE GAHNSTRÖM, MARIA STENGARD,
Jubileumskommittén på Ekosystemtekniksektionen

Motion angående W-sektionens jubileum
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STYRELSEHANDLING
Diskussionunderlag: Verksamhetsplan 2016/2017

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Diskussionsunderlag angående
Verksamhetsplanen 2016/2017
Bakgrund
Verksamhetsplansgruppen bestående av undertecknad, Daniel Damberg, Erik Alstersjö,
Karin Dammer, Astrid Martinsson och Alexander Pieta Theofanous har haft en workshop
där fullmäktigeledamöter, sektionsstyrelse, kårstyrelse, heltidare och utskottsordförande har
varit inbjudna för att diskutera innehållet i Verksamhetsplanen 2016/2017.
Denna workshop har sammanställts av vp-gruppen. Till denna sammanställning har vi
dessutom tillfogad egna åsikter och punkter, och grupperat dessa under rubrikerna:
Näringslivs, fritid och utbildning; samt kommunikation, administration och infrastruktur.
Detta grova utkast återfinns i bilaga 1.

Frågor
Baserat på underlaget i Bilaga 1 önskar vi att styrelsen diskuterar följande frågor
1. Är de övergripande rubrikerna korrekta?
2. Vilka av nedanstående punkter anser ni vara extra viktiga, bra att göra eller
direkt oviktiga?
3. Finns det några konkreta frågor och punkter som vi inte har med i
dokumentet som borde finnas med i en verksamhetsplan?
4. Hur mycket vill ni att årets verksamhetsplan tas i beaktning i det fortsatta
arbetet med nästa års verksamhetsplan? Vill ni att vi bakar in uppföljning av
innevarande års verksamhetsplan? I hur hög utsträckning? Vilka punkter från
årets VP bör arbetas vidare med i nästa års verksamhetsplan?

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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STYRELSEHANDLING
Diskussionunderlag: Verksamhetsplan 2016/2017

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Bilaga 1: Grovt utkast till Verksamhetsplan
2016/2017
Fritid


Kartlägg aktivitetsutskottets/Teknologkårens (totala) utbud av aktiviteter och evenemang.
Utred vilka behov som uppfylls och om utbud möter efterfrågan hos den totala
studentpopulationen. Kartläggningen skall redogöra för (“Aktiviteter” och “evenemang”
används synonymt):
o Vilka aktiviteter som kårens centrala utskott och fria
föreningar erbjuder.
o När aktiviteterna sker (hösttermin, vårtermin) samt
huruvida det är regelbundna/återkommande aktiviteter
(“varje december anordnas aktivitet X”) eller om det är
spontana/oregelbundna aktiviteter (“just det här året
anordnade vi aktivitet X i december”).
o Huruvida nuvarande/etablerade aktiviteter uppfyller ett
konkret behov hos medlemmarna?
o Huruvida det saknas aktiviteter, alltså om det är något
behov/efterfrågan som inte uppfylls med nuvarande
utbud (Kartläggning av vad folk vill ha).
o Utreda möjligheten att utveckla kårens alkoholfria
evenemang så att dessa får likvärdigt med utrymme i
marknadsföringssammanhang som ickealkoholrelaterade evenemang.



Utred vilka krav som ställs på Fria föreningar samt vilket behov som de uppfyller.
o Producera en kartläggning av nuvarande fria föreningar
samt deras syfte och mål.
o Etablera kriterier för vilka fria föreningar som bör
kopplas till TLTH.



Skapa möjligheter för våra medlemmar att ta ett större ansvar i att skapa evenemang för
övriga/samtliga medlemmar.
o Vilka trösklar finns det för engagemang? Gör en
kartläggning/utredning samt föreslå lösningar på hur
kårens fritidsaktiviteter blir mer öppna för fler
medlemmar men gör det även tydligt/enkelt för vem
som helst hur man använder TLTH som verktyg i
evenemangsskapande ändamål.



Kåren ska etablera ett aktivt CSR-arbete med externa aktörer. Utred vilka externa aktörer
som vi har möjlighet att involvera i vårt arbete (överlapp) samt till hur stor del studenterna
vill involvera sig i det samarbetet. Utredningen ska redogöra för:
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STYRELSEHANDLING
Diskussionunderlag: Verksamhetsplan 2016/2017

o
o

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Vilken funktion/roll har studentföreningar/externa
aktörer i Teknologkårens verksamhet samt hur kan vi
knyta de närmare oss?
Utred hur externa aktörers tillgångar till vår
infrastruktur ska hanteras (lokaler etc.)



Etablera en aktivitetsfond där klara och tydliga kriterier listas upp.
o Kårstyrelsen förvaltar/beslutar och alla medlemmar kan
söka.



Utveckla nollningen ur ett strategiskt perspektiv. Verksamhetsanknutet och med “resten av
kåren” som huvudkomponent.

Administration


Hur kan den dagliga/operativa verksamheten i större utsträckning uppnå positiva
synergieffekter med andra delar av kåren centralt.
o Blanda utskott. Utred om det finns vilja, mål och syfte
att ha mer överlappande samarbeten inom kårens ben.



Etablera ett styrdokument för fondhantering där det tydligt framgår fondernas syfte/mål
samt hur fonderna förvaltas/underhålls.
o Vad vill vi egentligen med våra fonder? Uppdrag för
FM att komma med ett inriktningbeslut?
 Kriterie: MÅSTE kunna läsas objektivt och
sakligt av kåren om 6-7 år!!!
o Hur mycket pengar ska läggas på spenderarhö? Etablera
en handläggningsplan för hur vi hanterar kapital.
o Tydliga kriterer/riktlinjer för äskningar där
remissinstanser anges. Gör det enkelt för beslutsfattare
(FM, STLTH) huruvida det har gått rätt till då
ansökningar inkommer.



Skapa en tydlig informationsfilm eller handbok som klart och tydligt redogör för alla kårens
inkomster och utgifter.
o Flowcharts och färger.



Gör en grundläggande kostnadsanalys av våra utgifter (kan bakas in med punkten direkt
ovan?)
o Analysen ser över och motiverar alla större kostnader
(“varför lägger vi så mycket/lite pengar på X istället för Y”)



Utred möjligheterna att införskaffa ett kårhus på landet (typ som Chalmers gör)
o alternativ till Lillsjödal



Utred och kartlägg vilka nivåer av funktionärer som finns och hur respektive nivå ska
hanteras och förhålla sig med avseende på rättigheter och skyldigheter.
o MER än bara ett register!
o Leder till: vilka ska FM, Styrelse välja? Valberedningens
inblandning?
o Förenklar tack etc.

3 ( 7)

STYRELSEHANDLING
Diskussionunderlag: Verksamhetsplan 2016/2017

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Björn Sanders, Kårordförande



Skapa/Etablera, med utgångspunkt från kåren centralt, Utbildningar för funktionärer.
o Ta inspiration från UUU



Utred eller kartlägg eller producera riktlinjer/arbetsbeskrivningar/arbetsordning som anger
heltidardirektiv, alltså hur en heltidare ska förhålla sig till medlemmar med avseende på
service.
o Hade varit bra att se över vilka rättigheter och
skyldigheter man har som heltidare på kåren
(sjukförsäkringar, arbetsmiljö, etc.)
o Servicemindedness → skyldighet, ja. Fast i hur hög
utsträckning?
 Etablera ett “minsta gemensamma/möjliga”
kunskapsbas → något som ALLA heltidare
ska kunna. Allt “därutöver” hamnar på en
respektive heltidare.
 Hur gör man med sektionsaktiveter?
Representation i högre utsträckning?

Kommunikation


Skapa ett enkelt ramverk för hantering av informationsflöde från medlem/utskott till kårens
kommunikationskanaler. Det finns redan en riktlinje → den används dock inte!
o Om vi gör någonting på facebook så är det för att
exponera, som i sin tur leder/länkar till hemsidan där
samma nyhet ska finnas
o Vi ska inte leda trafik till hemsidan bara för sakens
skull. Hemsidan är ett bra medium för att lägga upp
MYCKET information, medan facebook är bra för
LITE information.
o Vi ska använda hemsidan när hemsidan BEHÖVER
användas.
 Ta inspiration från styrelsen. Bilder från
STLTH → facebook, medan en
sammanfattning på hemsidan.



Gör en översyn/kartläggning rörande kårens logotyper etc.
o Samkör samtliga varaumärken
o Se över hur fria föreningar använder varumärke
o Ta inspiration från LundaEkonomerna



Utred sektionskontakternas roll
o
o
o

Bör det utökas? Vad förväntas?
Bör involvera sektionsstyrelser i stor utsträckning
Kan bakas in i punkten ovan om service mindedness.



Fullmäktigeval → få upp valdeltagandet och anordna informationsspridningsevenemang där
det klargörs för medlemmarna vad FM:s roll är.



Något något om samarbeta mellan sektion och kår. Relation mellan kår och sektion.



Skapa ett levande strategisk dokument med mål och syfte att användas av alla under åren.
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o



Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Se punkten om “Vad har vi påverkat” under rubriken
Utbildning

Förtydliga kårens roll (central) och sektionerans roll gentemot kåren. HUR KAN KÅREN
VERKA SOM EN SAMVERKANSPLATTFORM GENTEMOT sektionernas
VERKSAMHET (SAMT HUR DEN KOMMUNICERAS UT).
 Kåren SKA vara X och vi gör det genom Y (hur)

Lokaler och infrastruktur


Inventering behövs



Skapa ett system eller handläggningsordning eller whatever som klart och tydligt anger
o Jag har tillgång till lokal X vilket innebär att jag har
tillgång till följande verktyg/resurser (bokar Cornelis,
har tillgång till 235 som i sin tur innehåller x, y och z)
o Systemet ska hantera bokningar, inventarer och
uthyrning.



Gör en utredning och bestäm hur vi ska hantera våra förrådsuttrymmen
o Gör en kartläggning på VAD vi har, var det finns och
vem som har tillgång till det.
o Hur skiljer sig långtidsförvarning vs korttidsförvaring
o Rättigheter och skyldigheter med avseende på tillgång
m.m



Utred vilka hinder och möjligheter som finns för att nyttja kårens lokaler som
fritidsgård/mötesplatser
o Gör gasquesalen och Cornelis, då det inte är bokat, till
fritidsgård med pingisbord etc.



Skapa en handlingsplan kring hur vi kan få fler externa aktörer ($$$)
o Jobba för att våra lokaler ska bli mer attraktiva för
externa akörer.

Näringsliv


Utred hur näringslivsanknytningen kan förbättras i LTH:s utbildningar (anknutet till
utbildningsbenet)



Utveckla IKK.
o

o

Kartlägg hur sektionerna jobbar med sin
näringslivsverksamhet. Utredningen ska fokusera på
arbetsmarknadsdagar med syfte att skapa
synergieffekter och synlighet för kåren
IKK ska etablera vad sektioners och kårens roll ska
vara i den övergripande näringslivsverksamheten.
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Diskussionunderlag: Verksamhetsplan 2016/2017

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Björn Sanders, Kårordförande



Utred möjligheten att skapa mer stående samarbeten med större företag som syns mer (även
mindre?)
o Se ÅF + ARKAD.



Skapa en policy kring hur kåren förhåller sig, värdegrundsmässigt, till företag som har
verksamheter inom kontroversiella grejer eller kassa arbetsmiljöer etc.
o Se McKinsey och SAAB.



Utred vilken roll Teknologkåren har i att stödja medlemmarnas Innovations- och
entreprenörskaps-anda.
o Ska kåren bidra med stöd och på vilket sätt och varför?



Skapa/Etablera en tydlig koppling till doktorander
o KANSKE:
Utred de internationella studenterna
/ masterstudenternas möjligheter

Utbildning


Utred ansträngning per högskolepoäng.
o Med syfte att jämna ut arbetsbelastningen.
o 7,5 hp ska motsvara 20 timmar punkt slut.



Öka svarsfrekvensen på CEQ-enkäter (totalt över LTH) med 10%
o Bygger på att man utreder varför folk inte fyller i



Påverka LTH så att de inför konkreta nyckeltal så att näringslivanknytning i utbildningarna
blir mätbar.



Förbättra den fysiska arbetsmiljön för studenter
o Uppehållsrum
o Studieplatser
o Lunchplatser



Påverka LTH till att skapa större möjligheter för tvärvetenskaplighet i LTH:s utbildningar
o Möjligör ansökningar till övriga fakulteters kurser
o Skapa efterfrågan/synliggörande (ska TLTH
marknadsföra Hum-kurser?)
o Tvärvetenskap uppnås när man gör generiska kurser
som kan blanda flera program istället för att V läser sin
termo och D läser sin.



Gör en tydlig illustration över vad kåren har påverkat i utbildingsfrågor
o “VAD HAR VI GJORT” ska kunna besvaras av det
här! Illustrationen ska byggas på kontinuerligt.
o Utredning på sektions/programsnivå såväl som
kårcental nivå



Fokusområde: Engelska i utbildningen.



Studeranderepresentantshandboken. Dokumentet såväl som förankringen ska vara starkt!!!
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Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Arbeta vidare med dokumentet. Förfina i takt med att
LTH finslipas.
Diskriminering och olikabehandling ska arbetas in i
handboken och ges ett tydligt fokus eller säreget fokus
Funktionen och påverkansmöjligheterna i den nya
utbildningsorganisation vid LTH ska vara
förankrad/förstådd för alla studeranderepresentanter.

Utred/kartlägg optimala inlärningsmetoder för LTH:s studenter (FORTSÄTTNING PÅ
PEDAGOGIKPUNKTEN FRÅN 15/16)
Undersök möjligheten att förenkla utbyten (tillgodoräknanden etc.).
o Förenkling av ansökningsförfarandet till utbytesstudier.
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående ARKAD-katalogen

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Motion angående ARKAD- katalogen
Bakgrund
Budgetgruppen har sedan sitt tillsättande vid FM1 sammanträdet en gång på rambudgetnivå
för att diskutera större och mer övergripande frågor. Den enda fråga som vid mötestillfället
delade gruppen är den rörande hur ARKAD-katalogen ska budgeteras för nästkommande
verksamhetsår.
Då det när frågan lyftes i höstas inte fanns något underlag från ARKADs
marknadsundersökning att tillgå hade gruppen inget inriktningsbeslut att ta hänsyn till.
Undersökningen är nu genomförd och avsnittet rörande ARKAD-katalogen är som följer.
Nästan alla företag var för katalogens avskaffande (93 % för avskaffandet, medan 7 % mot, av företagen
som svarat på enkäten). Av studenterna var motsvarande siffror 72 % resp. 28 %. Det är alltså ingen
försumbar del av studenterna – en dryg fjärdedel – som i nuläget ställer sig emot katalogens avskaffande.
Bör ARKAD alltså ta bort katalogen? Mycket möjligt, i alla fall på sikt. Men förutsättningen är att
alternativen fungerar felfritt och riktigt bra. Riktigt bra måste informationen i appen och på sidan vara för
att kunna ersätta den fysiska katalogen. Av marknadsundersökningarna att döma fungerade sidan och
appen bra i nuläget, långt ifrån felfritt. Jag bedömer att stora förbättringar behöver komma till skott om
dessa informationskanaler ska kunna ersätta katalogen. Det kom klagomål om att ”appen var buggig” och
att den inte var ”bakåtkompatibel” (att man inte kunde använda den i äldre telefoner också). Båda dessa
egenskaper hos appen är krav, som jag ser det, för att den ska kunna ersätta katalogen. Ett annat krav är
att den ska fungera året runt, inte bara kring arbetsmarknadsdagarna. Studenterna sparar nämligen sina
kataloger, gör anteckningar i dem och använder dem senare när de ska söka sommarjobb. Då är det viktigt
att dessa funktioner finns hos en potentiell ersättare av katalogen.
En annan intressant aspekt som framkom var det faktum att man inte ”slötittar” i en app på samma sätt
som en katalog. Alltså: I en app / på datorn hittar man företagen man letar efter, men man upptäcker inga
nya på samma sätt som i den fysiska tryckvaran. - Dåligt både för företag och studenter! Frågan är hur
dåligt och hur man väger det mot andra aspekter? Sammanfattningsvis tycker jag att man bör utveckla
alternativen till katalogen först, testa dem i skarpt läge så att de verkligen fungerar felfritt och som fullgoda
komplement och först därefter utvärdera möjligheten att ta bort katalogen helt. Saker kommer gå fel första
gången man gör dem, och med denna taktik riskerar man inte några stora försämringar, vare sig för företagen
eller studenterna (eller miljön). Jag råder alltså att inte avskaffa katalogen i år, men att satsa mycket på
alternativen, få ut dem i tid, testa dem, och till ARKAD 2017 utvärdera möjligheten att ta bort katalogen
helt. För det är trots allt, någonstans i framtiden, den rimliga vägen att gå, som jag ser det. Slutsatsen går
inte direkt emot företagen – en överhängande dela av dessa var för att ta bort katalogen, men det får rimligen
ses i ljuset av att alternativen måste vara fullgoda komplement. Så är inte fallet idag, i min åsikt.
Nämnvärt är att för innevarande verksamhetsår är ARKAD-katalogen budgeterad till -87 500
kr och hade ett utfall på -75 154 kr. Den trycktes då i 2 500 exemplar och var 352 sidor lång.

Motion angående ARKAD-katalogen
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Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Motion angående ARKAD-katalogen

Om en tryckt katalog blir aktuellt för nästkommande verksamhetsår kommer
företagsannonserna att tas bort och antalet sidor kommer bli ungefär hälften jämfört med
nuvarande verksamhetsår. Inför ARKAD 2016 har ÅF uttryckt viljan av att vara en “Digital
Partner” och hjälpa till med ARKADs IT-utveckling, där bland annat apparna och
webbkatalogen innefattas. I det avtalet vill ÅF i sin tur ha ensam exponering som
samarbetspartner i webbkatalog och appar, vilket inte går att lova om det inte finns en tryckt
katalog. Detta är relevant då ARKAD planerar att ha mer än en samarbetspartner och då inte
kan låta en samarbetspartner ha ensam exponering i de digitala katalogalternativen.
Arbetsgruppen är överens om att ARKAD-katalogen ska avvecklas, men är oense rörande
med vilken tidsaspekt det ska genomföras. Då vi inte har kunnat diskutera oss fram till ett
alternativ önskar vi därför att Fullmäktige tar ett beslut enligt något av nedanstående
alternativ.
Alternativ 1
ARKAD-katalogen behålls i budget för verksamhetsåret 16/17. Den tas sedan bort till
verksamhetsåret därefter.
Alternativ 2
ARKAD-katalogen nollbudgeteras för verksamhetsåret 16/17, samtidigt som ett
budgetavsteg motsvarande dess kostnad beviljas. ARKAD-katalogen kommer därför inte att
finnas i budget för verksamhetsåret därefter och komplikationen med att projektgruppen
arbetar på en annan period än budgeten undviks.
Alternativ 3
ARKAD-katalogen nollbudgeteras för verksamhetsåret 16/17.

Vi yrkar därför
att

Fullmäktige tar beslut enligt något av de ovan föreslagna alternativen.

För budgetgruppen,

JACOB KARLSSON
Generalsekreterare 15/16

Motion angående ARKAD-katalogen

MALIN RIDDARSTRÖM
Projektledare ARKAD 2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion Inköp av ny Rulle

Husbilen Arvika, 22 Mars 2016
Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef

Motion Inköp av ny Rulle
Bakgrund
Teknologkårens bil, Rulle, börjar bli sliten. Vi behöver därför en ny bil! Motionärerna fick i uppdrag av
styrelsen att utreda detta och ta fram ett förslag. Utredningen och vårt resultat finner ni i bifogad
rapport.

Förslag
Därför yrkar vi på…

… att fullmäktige, i enlighet med rapporten, godkänner ett inköp av bil, tillbehör och utrustning för
maximalt 350 000 SEK
… att ålägga styrelsen att klubba köpet av bilmodell samt utrustning

I tjänsten,

Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef
Rasmus Kjellén, HUT-ledamot och allmänt engagerad

Motion Inköp ny Rulle

FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport om Rulle och framtiden

Husbilen Arvika, 22 Mars 2016
Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef

Rapport om Rulle och framtiden
Bakgrund
Rulle är Kårens bil och dagens bil är nummer fem i ordningen. Dagens bil (Rulle V) är en Volvo V70 från
2009. Rulle finns till för att utskott på Teknologkåren centralt samt sektioner skall kunna utföra ärenden
och inhandlingar. Då det är en stor kostnad och mycket jobb att äga en bil är det en bra service som
Kåren erbjuder till sina funktionärer, utskott och sektioner. Rulle V har tjänat kåren bra men med tiden
också tagit en del stryk, bilen är helt enkelt sliten. Dessutom har den passerat 10000 mil med god
marginal vilket gör att motorförsäkringar snart slutar gälla.
Därför anser vi att Teknologkåren behöver en ny Rulle!

Användning av Rulle
Då Rulle normalt endast får bokas fyra timmar åt gången faller det sig naturligt att Rulle sällan går några
längre sträckor per körning. Om man tittar igenom gamla Rulle-körningar ser man att det är sällsynt att
bilen rullar mer än 100 km på en dag, däremot är det ofta flera uthyrningar per dag. En genomgång av
de bokningar som kommer in ger en tydlig indikation på att Rulle idag används absolut mest till att
handla eller hämta varor på olika sätt (paket, alkohol, mat etc). Vid några få tillfällen används den för att
transportera flera människor, men detta verkar vara sällsynt. Ibland används Rulle för att dra släp,
främst utav HUT och Pedellen då saker köras för Kårhuset eller Lophtet.
En enkät som skickades ut till utskottsordföranden på Teknologkåren centralt samt styrelser på
sektionerna visar på samma sak, oftast körs bilen inom Lund och används för att köpa mat eller material.
Sällan används bilen för att köra mer än två (2) personer, mer sällan behövs en bil som kan köra mer än
fem (5) personer, dock finns detta behov hos bland annat Överstegruppen och TIF.

Nästa Rulle
Vi har genom dessa efterforskningar kommit fram till nästa Rulle bör vara en bil som klarar av att lasta
varor på ett enkelt sätt men ändå ha plats för minst 5 personer att åka i. Det är också viktigt att bilen
inte mår dåligt av att oftast köra korta sträckor. Genom diskussioner med bilhandlare och egna
reflektioner har vi därför kommit fram till att nästa Rulle helst bör vara bensindriven och automatväxlad.
Automatväxlad är i våra ögon ett måste då många olika personer kör bilen och en manuell växellåda är
lättare att använda fel och därför är risken att den tar stryk.
För att uppfylla dessa krav har vi tittat på många olika bilmodeller. Vi har kollat på tre olika modelltyper
dels en vanlig kombi (exempelvis Volvo V70 och VW Passat), dels på personbilsvariant av transportbilar
(exempelvis VW Caddy Life och Citroën Berlingo Multispace) samt MPV, Multi Purpouse Vehicle,
(exempelvis Opel Zaphira Tourer och Toyota Verso).

Rapport om Rulle och framtiden

FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport om Rulle och framtiden

Husbilen Arvika, 22 Mars 2016
Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef

Utrustning
För att klara av tidigare nämnda kriterier krävs viss utrustning, exempelvis dragkrok. Dessutom anser vi
att en del utrustning kan läggas till för att underlätta körandet samt bekvämligheten i bilen, exempelvis
parkeringssensorer. Denna utrustning kommer vara till stor hjälp för de många förare som kör, särskilt
de som är något ovana. Teknologkåren bör ha bra och säkra saker som de hyr ut!
Dessutom har en något utrustad bil ett bättre andrahandsvärde än en bil av enklaste modell, något som
kommer vara till godo när vi så småningom ska byta bil nästa gång.

Utseende
Självklart bör det synas att den nya bilen tillhör Teknologkåren. Något som ger väldigt mycket nytta
reklammässigt både externt och internt. Rulle V har idag två stora loggor bak och hela namnet utskrivet
på framdörrarna. För att spara lacken och på ett bra sätt göra reklam anser vi att bilen bör helfolieras på
liknande sätt som taxibilar görs. Det vill säga klä in hela bilen i en dekalliknande plast. På detta sätt
kommer vi dels kunna få exakt de färger vi vill, det blir mindre lackskador och det blir troligtvis billigare
vid eventuella repor i detta lager. Att göra helfoliering kostar mellan 15000 och 25000 beroende på
exakt bilmodell och eventuellt tryck. Troligtvis kommer detta leda till mindre värdeminskning på bilen
eftersom lacken konserveras och förblir intakt.

Resultat och förslag
Genom denna rapport och det arbete som ligger bakom den har vi kommit fram till att Teknologkåren
bör köpa en bil av typ MPV. Detta för att passa så många ändamål som möjligt av verksamheten som
använder bilen.
Vi anser det vara Fullmäktiges beslut att besluta om vi skall köpa bil och om de anser att Teknologkåren
har råd att lägga dessa pengar på det nu. Därför vill vi att Fullmäktige godkänner ett inköp av bil,
tillbehör och utrustning för maximalt 350 000 SEK. Sedan anser vi det rimligt att Styrelsen klubbar själva
köpet av bilmodell och utrustning.

Rapport om Rulle och framtiden

Specialbilaga styrelsen
Special-special

Husbilen Arvika, 22 Mars 2016
Erik Alstersjö, Vikarierande Rullechef

Specialbilaga till styrelsen
Då vi inte anser att Fullmäktige skall diskutera bilmärke och bilmodell utan enbart huruvida vi skall köpa
eller inte köpa ny Rulle så står inte det med i varken motion eller rapport som de tar del av. I våra ögon
skall inte heller ni peta jättemycket i exakt märke, modell och utrustning. Ni bör dock vara ordentligt
insatta i hur vi som motionärer, och självutnämnd arbetsgrupp, har tänkt. Vi anser också att, som
motionen säger, att ni skall klubba den helt spikade offerten senare.
För att ge styrelsen lite mer kött på benen för detta har vi valt att ge de en extra bilaga. Den innefattar
de bilar vi i första hand har tittat på och vilka priser de skulle hamna på, på ett ungefär. Priserna som
finns i detta dokument är som sagt ungefärliga och innefattar stora delar av den extra utrustning som
beskrivs i avsnittet Utrustning i rapporten.

Transportbilar
Namn
Nissan NV200
Volkswagen Caddy Life
Dacia Lodgy
Citroën Berlingo Multispace

Pris (SEK)
~350000
~300000
~160000
~210000

Övrigt
Helt eldriven
Möjligt med 7 säten
Oerhört basic, inte lika säker
Enbart möjlig med 5 säten

Multi Purpouse Vehicle
Alla har 7 säten, 2 uppfällbara mindre i bagagen.
Namn
Opel Zaphira Tourer
Toyota Verso
Citroën C4 Picasso
Volkswagen Touran
Ford S-Max

Pris (SEK)
~300000
~290000
~290000
~280000
~350000

Övrigt

Pris (SEK)
~330000
~330000
~300000

Övrigt

Kombi
Namn
Volvo V79
Volkswagen Passat
Ford Mondeo

Special-special

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter
i forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Filippa de Laval, Vice kårordförande
med ansvar för utbildningsfrågor

Motion angående
studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och
forskarutbildningsnämnden
Bakgrund
Den 1:a maj träder LTH:s nya organisation i kraft. Stora förändringar har skett både vad
gäller organisationen av grundutbildningen som organisationen av forskning och
forskarutbildningen. Arbetsgruppen för utbildningsutskottets struktur har tagit hänsyn till
förändringarna inom grundutbildningens organisation i sitt förslag men eftersom
omstruktureringen av forskningsorganisationen påbörjades senare än den för
grundutbildningen har arbetsgruppen inte kunnat ta hänsyn till den och det är fortfarande
otydligt vem som beslutar om studeranderepresentanter på central nivå inom
forskningsorganisationen.
I den nuvarande organisationen finns tre forskningsnämnder (FN1, FN2 samt FN3) och en
forskningsberedning (FB). Doktoranderna har idag exklusiv nomineringsrätt till samtliga
studeranderepresentantsuppdrag inom forskningsorganisationen. Organ på motsvarande
nivå inom grundutbildningsorganisationen väljs av Fullmäktige men faller inom den andra
att-satsen och kan delegeras till kårstyrelsen. Representanterna i FN1-3, FB samt
doktorandernas representanter i SLTH utgör tillsammans doktorandernas studieråd.
I den nya organisationen ersätts FN1-3 och FB med en forskningsnämnd (FN) och en
forskarutbildningsnämnd (FUN). Detta motsvarar hur organisationen ser ut centralt på
Lunds universitet. I FN:s uppdrag ingår även att säkra nödvändig forskningsunderbyggnad
för högkvalitativ utbildning på grund och avancerad nivå. Detta ingår även i uppdraget för
Forskningsnämnden på central nivå varför Lunds universitets studentkårer (LUS) i
normalfallet väljer en grundutbildningsstudent och två forskarutbildningsstudenter till
organet. Det vore rimligt att på motsvarande sätt möjliggöra för en grundutbildningsstudent
att sitta som studeranderepresentant i FN. Samtidigt är forskningsfrågorna ofta av komplex
natur och det kräver såväl mycket tid och engagemang som en löpande dialog med
fakultetsledningen och studieråden för att på ett bra sätt representera samtliga
grundutbildningsstudenter i FN. Den tredje platsen i FN bör därför gå till en
grundutbildningsstudent som är heltidsarvoderad för att arbeta med bland annat doktorandoch forskningsfrågor.

Motion angående studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
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Motion angående studeranderepresentanter
i forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden

Kårhuset Lund, 22 mars 2016
Filippa de Laval, Vice kårordförande
med ansvar för utbildningsfrågor

Förslag
Jag yrkar därför på
att
samtliga tre (3) platser i Forskarutbildningsnämnden i första hand är reserverade
för doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag
innan FM5 vakantsätts posterna med möjlighet för samtliga medlemmar att kandidera.
att
två (2) platser i Forskningsnämnden i första hand är reserverade för
doktorandsektionens förslag. Om doktorandsektionen ej har inkommit med förslag innan
FM5 vakantsätts posterna med möjlighet för samtliga medlemmar att kandidera.
att
en (1) plats i Forskningsnämnden reserveras för den heltidsarvoderade inom
utbildningsutskottet som ansvarar för doktorand- och forskningsfrågor.
I tjänsten,

FILIPPA DE LAVAL,
Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Motion angående studeranderepresentanter i
forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
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Policy för alkohol och droger
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Bakgrund

3

Vision

1Målet

för den svenska alkoholpolitiken och det som ligger till grund för nuvarande lagstiftning. Se till
exempel Folkhälsoinstitutets utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholhantering som finns på deras hemsida
2

Alkohollagen (2010:1622) Kap 3 §5

4

Handlingsplan
4.1

Alkoholfria alternativ

4.2

Servering

3

Information om vilka preparat som räknas som narkotika finns på Läkemedelsverkets hemsida.

4

Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds Kommun. Sida 9.

5

Alkohollagen 8 kap 22 §

6

Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §

7

Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 8 §

8

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 18 §

9

4.3

Säkerhet

4.4

Utbildning

4.5

Narkotika

Riktlinjer för serveringstillstånd i Lunds kommun. Sida 9.

10

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 21 §

11

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 23 §

4.6

Tackfester och arbetsglädje

4.7

Aktivitetssamordnare

4.8

Övrigt

Appendix till TLTHs alkohol- och drogpolicy
5

12

Råd och tips

5.1

Gällande rätt

5.2

Tillstånd

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 24 §

5.3

Alkoholfria alternativ

http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Socialf%C3%B6rvaltningen/PDFfiler/Tillst%C3%A5ndsenheten/Riktlinjer%20serveringstillst%C3%A5nd.pdf , 160321.
13

Policy för användande av medlemmars
adresser
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Användning av medlemmars adresser

Policy för arvodering
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Arvoderingar
2.1

Allmänt om ersättningar

2.2

Heltidsarvoderade

2.3

Nollegeneral

2.4

Kårhusservice

2.5

Tillsättandet av representanter

Policy för ekonomi och avtal
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Teknologkårens finansiering

3

Ekonomi

4

3.1

Rambudget

3.2

Konkretiserad budget

3.3

Avskrivningar

Avtal

Policy för Fria Föreningar
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Policy
2.1

Kriterier för upptagande som Fri Förening





2.2

Upptagande som Fri Förening

2.3

Förmåner

Policy för funktionärsmedaljer
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Funktionärsmedaljer
2.1

Allmänt

2.2

Brons – Engagerad

2.3

Silver – Ansvar

2.4

Guld – Trogen tjänst

3

Hedersmedaljen – Hederstruls/trula

4

Hjältekransen – Hjäte/Hjältinna

5

Heltidarpinen

6

Utskottsmedaljer

Policy för internationalisering
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Bakgrund

3

Vision

4

Mål

Policy för KFS
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Bakgrund

3

Vision

4

Mål

5

Ägarrollen

6

Samarbete

7

Ekonomi

8

Beslutsordning











Policy för likabehandling
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Likabehandling
2.1

Allmänt

2.2

Likabehandlingsarbetets grunder

2.3

Likabehandlingsarbetets målsättningar

Policy för LTHs och TLTHs mottagning och
nollning
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

LTHs och TLTHs gemensamma policy för mottagning och nollning
2.1

Bakgrund

2.2

Användning av policy

2.3

Vision med mottagning och nollning

2.4

Mål med mottagning och nollning




2.5

Allmänt








En person som uppträder hotfullt, våldsamt eller på annat vis motverkar
mottagningens och nollningens vision och mål ska inte få vara en del av
mottagningen och nollningen.
Vara delaktig i nollningen och alla dess delmoment ska vara helt frivilligt.
Aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte störa allmänheten. Efter att
en aktivitet har ägt rum är det viktigt att platsen återställs till sitt ursprungliga
skick.
Närvarande
under
nollningsaktiviteter
ska
respektera
nollegeneralen/phøsen/fösen/staben/eventansvarig och deras direktiv.
Ingen på LTH ska utföra handlingar som riskerar att den nyantagna känner sig
utnyttjad eller obekväm.
Ingen på LTH ska utnyttja sin maktposition mot den nyantagna på något sätt.

2.6

LTHs mottagning









2.7

ge kännedom om regelverk som rör studenternas utbildning med examensmål
ge träning i studiestrategier och studieteknik
ge ytterligare redskap för studieframgång, t.ex. gruppdynamik och stresshantering
ge förslag på möjliga karriärvägar och karriärtänk via alumnpresentationer och
gruppcoachning
förmedla LTH:s värdegrund och genom goda exempel visa vad som förväntas av
en student vid LTH
ge kännedom om vägledning och stöd inom LU
ge kännedom om möjligheten att studera utomlands under sin tid på LTH

TLTHs nollning







innehålla ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla studenter oavsett
bakgrund.
visa upp studentlivet vid LTH och på dess campus samt uppmuntra till
engagemang i detta.
uppmuntra till en sund alkoholkultur.
under första dagen läsvecka 0 vara helt fri från alkohol såväl dag- som kvällstid.
under läsvecka 0 inte innehålla mer än ett evenemang där alkohol serveras. Om
ett sådant evenemang anordnas ska det äga rum under kvällstid. Evenemanget
ska heller inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till efterfest. Alla evenemang
som anordnas under läsvecka 0 ska avslutas innan kl.02.00. Läsvecka 0 avslutas i
detta avseende fredag kl.17.

2.8

Nollningsfunktionärerers relation gentemot nyantagna
studenter

2.9

Dokument

Policy för sociala aktiviteter
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Sociala aktiviteter
2.1

Bakgrund

2.2

Arrangemang

2.3

Bemötande av deltagare

2.4

Arbetsmiljö

Policy för styrdokument
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Stadgar










3

Reglemente








4

Åsiktsdokument

5

Policyer

6

Riktlinjer

7

Uppbyggnad
7.1

Namn

7.2

Struktur

8

9

Uppdatering av styrdokument
8.1

Styrdokument som Fullmäktige beslutar om

8.2

Styrdokument som Styrelsen beslutar om

8.3

Ändringar i denna policy

Lagring av styrdokument

10 Förteckningar
10.1 Åsiktsdokumentsförteckning

10.2 Policyförteckning

10.3 Riktlinjeförteckning

Policy för Teknologkårens fonder
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Fonder

2.1

Kårhusets driftsfond

2.2

Kårhusfonden

2.3

Kårhusets underhållsfond

2.4

Kårhusets investeringsfond

2.5

Lophtets underhållsfond

2.6

Lophtets investeringsfond

2.7

Lophtets rivningsfond

2.8

Donatorsklubben

Policy för Teknologkårens pedagogiska pris
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Teknologkårens pedagogiska pris
2.1

Kriterier

2.2

Utlysande

2.3

Nominering

2.4

Beslut

2.5

Utdelande

2.6

Profetafton

3

Universitetets lärarepris

4

Tidigare pristagare av Teknologkårens pedagogiska pris

Policy för Teknologkårens placeringar
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Etiska hänsynstaganden

3

Rapportering och uppföljning






4

Fördelning av ansvar och befogenheter









5

Definitioner av risk
5.1

Ränterisk

5.2

Likviditetsrisk

5.3

Kreditrisk i placeringar

6

Önskad placeringsstrategi

o
o
o

Policy för Teknologkårens relation till LUS
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

LUS roller
2.1

Allmänt

2.2

LUS ekonomi

3

2.3

LUS utbildningsbevakande roll

2.4

LUS förvaltande roll

Teknologkårens roll i LUS

Policy för valberedningen
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Valberedningens allmänna arbete

3

Sekretess och etik

4

Valberedningens arbete
4.1

Nominering

4.2

Kandidatur

4.3

Intervju





4.4

Valberedningens förslag

4.5

Valmöte

4.6

Efter val

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 9 mars 2016
Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig

Motion angående Guidelines for information channels

Motion angående Guidelines for
information channels
Bakgrund

Under S12 uppdrogs motionärerna att översätta den nya riktlinjen för informationskanaler.

Förslag
Undertecknade yrkar därför på
att

Styrelsen antar Guidelines for informations channels

I Verksamhetsplansgruppens ärofyllda tjänst,

NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig 2016

Motion angående Guidelines for information
channels

DANIEL DAMBERG
Styrelseledamot 15/16
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GUIDELINE

Information channels

Adopted:
Board meeting 2016-03-08

Guidelines for information channels
Purpose

The purpose of the guidelines for information channels is to establish rules for the
distribution of information of The Student Union at The Faculty of Engineering. The
different information channels that The Student Union is disposing of have its own
applications and should be used in accordance with its purpose.

Extent

The guidelines are applicable for the central operations at The Student Union.

History

The guidelines were set as decided on Board meeting nr 12 2015/16. An English version was
set as decided on Board meeting nr 13 2015/2016.

Webpage

The webpage is The Student Union’s primary public face. There all information about The
Student Union’s operations and organization shall exist, and you should be able to refer
thereto from other medias.
Posts
All post that are posted at the webpage shall contain
⋅
⋅
⋅

title in Swedish and English
description in Swedish and English
a square picture with similar graphic looks as other marketing material for the post.

Calendar
For the convenience of our members to see what the The Student Union does, all of The
Student Union’s public events should be in the calendar. All events that are added to the
calendar shall include
⋅
⋅
⋅

name of event
date and start and end time
a shorter description of the event in both Swedish and English.

Documents
Meeting documents, minutes and summaries from Board meetings and Council meetings
shall be uploaded to the webpage as soon as they are available. A post should be made when
a new document is uploaded or when a document has been revised.
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Kårnytt

Kårnytt is sent out to all members every Monday in Swedish and on every Tuesday in
English during the semesters. News item for Kårnytt shall be sent to The Head of Public
Relations no later than 12.00 PM on Mondays and shall be written in both English and
Swedish and shall comply with the cheat sheet for Kårnytt. The prime purpose of Kårnytt is
to inform about current news for the week to come.

Facebook page

The Student Union has one central Facebook page “Teknologkåren vid LTH”, henceforth
called the Facebook page, otherwise The Student Union also has other Facebook Pages.
These other pages are administered in consultation with the Head of Public Relations.
⋅

All posts, events and photos that are posted shall go through the Head of Public
Relations or through a person appointed by the Head of Public Relations.

Posts
For post on the Facebook page, the following applies:
⋅

All posts must be made in both English and Swedish.

⋅

All posts that are posted on the webpage shall also be shared on the Facebook page.
Then with a shorter summary, so you are referred to the webpage for further
reading.

⋅

Posts should have pictures, if appropriate.

Event
For handling of Facebook events, the following applies:
⋅

Events are made on the central Facebook page.

⋅

Information shall be in both English and Swedish.

⋅

Event hosts shall be made cohosts in the Facebook event, so that the hosts have
options for editing.

⋅

All events shall have a cover photo with similar graphic looks as other marketing
material for the event. The cover photo should not need to be cut, but shall have the
proportions 315x851 px.

Foton
For publication of photos on Facebook, the following applies:
⋅

Photos from events are posted as albums. Pictures should be taken on as many
events as possible.

⋅

The Student Union has a SLR that is used for photographing on events. The photos
must be edited before publication, this is easiest done with Adobe Lightroom.

Guideline: Information channels
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⋅

Photo albums are published on the central Facebook page. Persons that are in the
pictures shall be tagged.

⋅

Album description shall be made in both English and Swedish. Photographers are
mentioned at the end of the description.

⋅

The name of the album is written on the form “Event name – YYMMDD”. If the
event is over several days the name is instead written on the form “Event name YYMMDD-YYMMDD”.

⋅

Descriptions on photos in album shall include the album name. If photographers
demands it their namn shall be include in the description.

Instagram

Instagram is not used for distribution of information, but is used to show the operations at
The Student Union in a fun and easygoing way. On Instagram single pictures are posted in
the moment, e.g. pictures from an ongoing event or from something fun happening at work
at The Student Union centrally.
All sabbatical officers shall have access to Instagram on their work phones. Hashtags and
filter may be used with moderation. Where relevant and appropriate, other organizations and
individuals are tagged with @. Other volonteers can on request be given access to the
Student Union’s Instagram account. Decisions about that are made by the Head of Public
Relations.
The hashtags #utbildning. #näringsliv, #fritid and the English versions #education, #career
and #recreation may be used when it is appropriate.

Twitter

Twitter is preferably used at live updates, e.g. at elections at Council meetings or such
happenings were the member interest for a quick and continuous update of a process is high.
All posts from The Student Union’s Facebook page are automatically uploaded to Twitter.

Other information distribution

Other information distribution is made in consultation with the Head of Public Relations.
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STYRELSEEHANDLING
Motion angående Open Source

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Motion angående Open Source
Bakgrund
Nu har ARKAD-planeringen dragit igång på stort och vi har inom IT funderingar kring
Open Source. Tidigare år har ARKAD och andra liknande mässor över hela Sverige byggt
egna system för att hantera företagsinformation och kontaktsamtal. Dessa olika mässor hade
då varsitt eget system. Det har, enligt vår uppfattning, varit svårt att sköta underhållet av
systemen över åren då IT byts ut och det är svårt för de nya att sätta sig in i systemen. Förra
året gick ARKAD över till att hyra in en extern tjänst kallad Jexpo, även andra högskolor har
gjorde likadant (LARM och Uniaden).
Jexpo är en tjänst utvecklad av en egenföretagare. Priset för att använda systemet var för oss
30 000 kr. Systemet förenklade för IT-ansvariga på ARKAD så att de kunde lägga tid och
energi på annat. Att bygga upp ett nytt system eller fortsätta underhålla det gamla hade varit
alltför tidskrävande. Att utnyttja Jexpo ger även en viss säkerhet i kontinuitet då vi vet att det
är samma person som kommer att fortsätta arbeta med det.
Utifrån denna bakgrund har vi i år märkt att de huvudsakliga problemen är kontinuiteten.
Det är svårt att garantera att samma system kan användas flera år och att skapa ett nytt för
varje år är inte hållbart. En lösning vi tror på är att i år starta ett nytt system, med skillnaden
att det ska vara ett Open Source projekt. Detta innebär att vi kommer dela med oss av koden
till allmänheten så att de andra högskolorna kan utnyttja samma kodbas. Licensen vi tänker
utnyttja är GNU General Public License. Vi kommer att förlora möjligheten att i
framtiden kunna sälja våra system till andra. Fördelen är dock att vi kommer att inte bara
släppa in de andra högskolorna för att nyttja våra system utan även kunna bidra till
vidareutveckling av dessa. Vi ser värdet i att samarbeta då det dels kommer öka kravet att
koden är lättförståeligt och därmed underlätta underhållning, dels att med fler utvecklare
kommer större förändringar kunna utvecklas.
Anledningen för att använda sig utav GNU General Public License är att alla kan
återanvända koden och modifiera den. Dock kan de inte distribuera den modifierade koden
utan att det också är GNU GPL. Detta motverkar att en annan part utnyttjar vår kod för att
sälja vidare i en förbättrad version.
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Motion angående Open Source

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

En stor fördel vi ser med att bygga egna system är att vi ger möjligheten till våra aktiva att
utvecklas som programmerare. Att ta in externa tjänster berövar oss från möjligheten att
förbereda våra aktiva inför arbetslivet gällande backend-system.

Förslag
Vi är osäkra på om det behövs ett styrelsebeslut på detta, men vill ändå föra en bra dialog
och få input från er. Detta har inte gjorts förr enligt vår vetskap och vet därmed inte om det
funnits anledning för att hålla sig borta från det. Genom att tillåta Open Source-projekt ges
ARKAD möjligheten att kunna utveckla egna system och på långsikt inte behöva köpa in
system från externa parter.
Jag yrkar därför på
att
kårstyrelsen tillåter ARKAD att öppna upp deras IT-system genom
att transformera om systemen till Open Source projekt.

I tjänsten,

MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

CHRISTOPHER NILSSON,
IT-ansvarig Projektgruppen ARKAD 2016
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STYRELSEHANDLING
Motion angående uppföljning

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linn Svärd, VKOi ’16

Motion angående uppföljning av kårens arbete
gällande internationalisering och miljö
Bakgrund
Vid vårens Fullmäktigemöte ändrades utbildningsutskottets struktur, med detta har TLTH inte längre ett
miljöombud. Därtill avvecklas VKOi enligt den handlingsplan som är bifogad. Således har den operativa
verksamheten med fundamentalt ansvar för internationalisering och miljöarbete avvecklats.

Förslag
Min fråga till er är vem som ska ha ansvar för att TLTH fortsatt driver påverkansarbete gällande
Internationalisering och Miljö1 både internt och externt för organisationen.
Nedan följer fem alternativa lösningar
att

Kårordförande bevakar och rapporterar till Styrelsen (t.ex. genom medarbetarsamtal)

att

Utskottsordförande rapporterar till Styrelsen alternativt Kårordförande

att

Det åläggs en person inom varje ben (fritid/näringsliv/utbildning) att ha primärt ansvar

att

En enkät tas fram, denna fylls i av Heltidare och/eller Utskottsordförande och rapporteras till Styrelsen

att

Ingen kontroll eller uppföljning görs.

Med vänliga hälsningar

LINN SVÄRD
Vice Kårordförande Internationella frågor i ’16

1

Skriver dem tillsammans men observera att dess verksamhet är skild.
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HANDLINGSPLAN
Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Handlingsplan för avveckling av funktionärsposten
Vice Kårordförande med internationellt ansvar
Bakgrund
2014 började LTH att kraftigt skära ner på sina utgifter. Det här drabbar bland annat det bidrag som LTH
ger till Teknologkåren vid LTH (TLTH) och som innefattar finansiering av Vice Kårordförande för
Internationella frågor (VKOi). Bidraget har sänkts med 60000 kr för 2015 vilket motsvarar ca 25 % av
finansieringen. Det kommer att fortsätta sänkas med 50000–60000 kr de följande tre åren vilket gör att vi
står utan finansiering för VKOi från och med 2018.
Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till fortsatt handling.
Arbetsgruppen tittade igenom VKOi:s arbete och internationaliseringsarbetet på TLTH och
konstaterande att många av VKOi:s arbetsuppgifter borde ligga under andra funktionärsposter. Dessutom
ansåg gruppen att Kårens internationaliseringsarbete bör omstruktureras från grunden.
Internationalisering är inget som kan skötas av en specifik person, utan bör genomsyra hela Kårens
verksamhet.
Gruppen ansåg att rätt steg i Kårens internationaliseringsarbete vore att avveckla funktionärposten VKOi,
och att en lämplig implementeringstid för detta borde vara ett och ett halvt år (det vill säga till årsskiftet
2016/2017). Samtidigt ansåg gruppen att Kåren borde se över sitt internationaliseringsarbete från
grunden. Därför lyftes till FM2, den 9 mars, ett förslag som innefattade att ta fram en
internationaliseringsplan och en handlingsplan för avveckling av VKOi.
Fullmäktige valde att godkänna förslaget och denna handlingsplan togs därför fram. Handlingsplanen har
varit på remiss hos alla hel- och deltidsarvoderade funktionärer samt hos utbildningsutskottets
ledningsgrupp, eftersom det framför allt är dessa som berörs av förändringarna. Handlingsplanen har
också skickats på remiss till utbildningsutskottets strategigrupp, kårstyrelsen och de fyra personer som
tidigare har innehaft posten VKOi.

Tidsplan
Tidpunkt

Handling

FM6 2015

Fullmäktige tar beslut om handlingsplan och internationaliseringsplan.

Milstolpe 1:
1 juli 2015

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på.

Milstolpe 2:
18 januari 2016

Överföring av arbetsuppgifter från VKOi till de heltidare som går på. En ny VKOi går på
med en mandatperiod på ett halvår.

Milstolpe 3:
1 juli 2016

Överföring av VKOi:s utbildningsrelaterade arbetsuppgifter till utbildningsutskottets
ledningsgrupp. VKOi går av. Istället går ytterligare en utbildningsbevakare med
mandatperioden ett år på, i enlighet med handlingsplan rörande utbildningsutskottets
sammansättning (se nedan).
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HANDLINGSPLAN
Avveckling av funktionärsposten Vice Kårordförande
med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Den tid som frigörs när arbetsuppgifter flyttas från VKOi till andra heltidare ska läggas på två saker. Först
och främst ska VKOi ta ett större ansvar för de uppgifter som åligger utbildningsutskottets ledningsgrupp
gemensamt, och på så sätt avlasta övriga ledningsgruppen. Dessutom ska VKOi ta ett stort ansvar för att
säkerställa att denna handlingsplan följs och att avvecklingen sker enligt plan.
Som nämnt i bakgrunden beslutades på FM2 att ta fram en handlingsplan med en implementeringstid på
ett och ett halvt år. Emellertid sker det, parallellt med arbetet kring VKOi:s avveckling, också en utredning
av utbildningsutskottets sammansättning. Resultatet av dessa två utredningar bör vara förenliga. Enligt
handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning, som avses lyftas FM6, ska
utbildningsutskottets nya sammansättning börja gälla 1 juli 2016 och VKOi-posten ska då ersättas med en
renodlad utbildningsbevakare. Milstolpe 3 är anpassad därefter.
Även om nämnda handlingsplan förändras eller inte bifalls så anser arbetsgruppen att det inte finns
utrymme för att minska på utbildningsresurserna. VKOu är i dagsläget hårt belastad, och eftersom VKOi i
så pass stor utsträckning arbetar med utbildningsfrågor så behöver en avvecklad VKOi ersättas med en
utbildningsbevakare - oavsett om handlingsplanen om utbildningsutskottets sammansättning antas eller ej.
Utbildningsbevakaren bör sitta på samma mandatperiod som VKOu av ett antal anledningar. Det kan leda
till svårigheter att hitta en bra gruppdynamik och arbetsfördelning inom utbildningsutskottets
ledningsgrupp, när alla förutom en person sitter på samma mandatperiod. Dessutom har möjligheterna att
hålla en bra överlämning på vintern minskat på grund av den nya läsårsindelningen. Det finns såklart
också nackdelar med att sitta på samma mandatperiod, framför allt att det kan det leda till ett
kunskapstapp mellan olika år. Större krav ställs därför på överlämningen. Arbetsgruppen anser dock att
fördelar med att övergå till samma mandatperiod överväger nackdelarna.
Att mandatperioden för den sista VKOi:n enbart är ett halvår skulle kunna vara problematiskt. Framför
allt skulle det kunna medföra svårigheter att finna lämpliga kandidater till posten, på grund av att personer
som annars hade varit intresserade inte vill sitta enbart ett halvår. Å andra sidan skulle det kunna öppna
upp för andra personen att söka, som av olika anledningar inte är intresserade av att sitta ett helt år. Det
finns också en möjlighet för den som väljs till VKOi 2016, att därefter även väljas till den
utbildningsrepresentantpost som ersätter VKOi, och på så sätt totalt sitta i ett och ett halvt år. Även om
arbetsgruppen ser potentiella hinder med att mandatperioden för VKOi 2016 enbart är ett halvår, anser
den att dessa är överkomliga. I det fall att ingen lämplig kandidat hittas får VKOi:s kvarvarande
arbetsuppgifter täckas upp av och ideellt engagerade eller andra heltidsarvoderade funktionärer.

VKOi:s arbetsuppgifter
Idag arbetar VKOi med följande saker:
Utbildningsfrågor. Detta innefattar både generella utbildningsfrågor och frågar som specifikt rör
internationalisering och in- och utresande studenter.
Kontakt med Internationella Avdelningen i olika frågor.
o

Stort Internationellt Möte (StIM) ungefär var tredje vecka, tillsammans med
Internationella Avdelningen och vicerektor för internationella frågor.

o

Mastermöte tillsammans med Masterkoordinatorer och Masterföreståndare. Två, tre
möten per termin.

Världsmästarkollegiet (VMX). I dagsläget arrangerar VMX event för inresande studenter såväl
som diskuterar frågor rörande internationalisering och in- och utresande studenter.
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med internationellt ansvar

Kårhuset Lund, 23 mars 2016
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Tilläggsmeritpoäng för utbytesstudier. Detta innefattar både att se över och eventuellt
uppdatera tilläggsmeritpoängssystemet samt att besvara studenters frågor gällande
tillgodoräknande.
Samordning av nollning, både vårterminsnollningen och inkommande studenters deltagande i
höstterminsnollningen.
Samordning och anordning av Arrival Week. Hålls två gånger per år, inför varje termin.
Planeras ihop med både Internationella Avdelningen och världsmästarkollegiet. Innefattar
framför allt:
o

Registration Day. En dag då inkommande studenter tas emot på LTH, får information
från Internationella Avdelningen och Kåren samt får rundvandring på campus av VMX.

o

Welcome Party. Fest i Gasquesalen för alla internationella studenter på Lunds
Universitet.

Anordning av andra aktiviteter, såsom:
o

Global Night. Ett efterföljande event till Global Day som i sin tur åsyftar att informera
om och inspirera till utbytesstudier. Har arrangerats en gång per år.

o

The International Day. En dag med olika evenemang för internationella studenter som
arrangeras gemensamt av flera kårer. Temat och konceptet varierar från gång och dagen
har arrangerats en gång per år med ett antal uppföljningsevenemang.

o

JET-lag. En sittning tillsammans med Lundaekonomerna och Juridiska Föreningen som
har arrangerats en gång per år.

Personärenden, det vill säga frågor från såväl utresande som inresande studenter. Kan röra allt
från varför man ska vara medlem i kåren till mer utbildningsrelaterade frågor.
Utöver detta har VKOi ytterligare ett antal åliggande, som följer med att posten är heltidsarvoderad.
Exempel på detta är arbete i olika arbetsgrupper och med verksamhetsplanspunkter. Dessa uppgifter
fördelas i dagsläget till heltidare beroende på ämnesområde, och detta bör utan problem kunna fortsätta
göras även utan en VKOi. Dessa arbetsuppgifter omfattas därmed inte av denna handlingsplan.

Fördelning av arbetsuppgifter
Den övergripande tanken i fördelningen av arbetsuppgifter har varit att flytta över dem till den heltidare
som ansvarar för motsvarande arbetsuppgifter när det rör sig om svenska studenter. Tidpunkten har valts
till när en ny heltidare har gått på respektive post, under verksamhetsåret 2015/2016. Den faktiska
överlämningen av arbetsuppgifter ska ske under överlämningsperioderna.
Utbildningsrelaterade frågor kommer inte lämnas över under verksamhetsåret 2015/2016, utan först när
verksamhetsåret 2016/2017 tar vid. Som nämnt ovan är tanken att VKOi, i takt med att arbetsuppgifter
fördelas ut, ska ta ett allt större ansvar för utbildningsrelaterade frågor. Det känns därför rimligt att dessa
frågor flyttas från VKOi till utbildningsutskottets ledningsgrupp först när den sista VKOi:n går av sin
post.
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Milstolpe 2

Milstolpe 3

KO
GS

Översyn av
tilläggsmeritsystemet

Näringsliv

Personärenden rörande
näringslivsfrågor

VKOu
VKOs

Personärenden rörande
studiesociala frågor

Pedell
Styrelse
Nollegeneral

Samordning av nollningen
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
nollningsrelaterade frågor

Info

Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
informationsspridning

Aktsam

Samordning av Arrival.
Samordning och anordning av
aktiviteter såsom, Welcome
Party, JET-lag och The
International Day.
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
aktiviteter
Kontaktperson för BEST

Arkad
UtbU:s
Ledningsgrupp

Utbildningsfrågor
Anordning av Global Night
Kontakt med Internationella
Avdelningen rörande
utbildningsfrågor
StIM
Mastermöten
VMX

Kanslist

Besvara frågor om
tillgodoräknande av
tilläggsmeriter
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Internationella avdelningen
Avvecklingen av VKOi kommer få en stor inverkan på relationen mellan Internationella Avdelningen och
Kåren. Internationella Avdelningen har kontinuerligt hållits uppdaterade kring processen om VKOi:s
framtid och är införstådda i att posten kommer avvecklas. De är också medvetna om det faktum att
avvecklingen kommer påverka deras arbetssätt och har haft detta uppe på diskussion. I dagsläget sköter
VKOi kontakten med Internationella Avdelningen i alla frågor. En viktig del av processen är därför att
fortsätta hålla Internationella Avdelning uppdaterade kring var i processen Kåren befinner sig, samt vem
de ska höra av sig till i vilka frågor i takt med att detta förändras.

Ansvar
Kårstyrelsen är ytterst ansvarig för att denna handlingsplan implementeras i verksamheten. VKOi är
ansvarig för att hålla Internationella Avdelningen uppdaterad enligt ovan.

Kontaktuppgifter
Arbetsgruppen som har tagit fram handlingsplanen är listade här nedan, detta för att göra det möjligt att i
framtiden kunna kontakta gruppen ifall det skulle uppstå några frågor.
Jacob Adamowicz

jacob.adamowicz@gmail.com

Sara Gunnarsson

saragunnarsson91@gmail.com

Daniel Lundell

daniellundell91@gmail.com

Mikael Novén

mikael.noven@gmail.com

Linn Svärd

linnsvard@me.com

Linnea Thörnqvist

linneathornqvist@hotmail.com

Arbetsgruppen genom

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med internationellt ansvar, 2015
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Teknologkåren som varumärke

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

Motion angående Teknologkåren som varumärke
Bakgrund
För närvarande har vi en oerhört driven Informationsansvarig och en Projektledare för ARKAD som aktivt
vill jobba med tillgänglighet. Därtill har vi en Vice Kårordförande för Internationella frågor som avvecklas
vilket uppmärksammar vikten av att ha informationen på svenska och engelska. I samband med detta har
det däremot uppkommit en del frågor rörande Teknologkåren som varumärke som vi nu önskar svar på.
Frågorna som ställs är många och har centrerats till; vilket varumärke är det som gäller, ”Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola = The Student Union at Lund Univerity, Faculty of Engineering” eller ska det
vara ”Teknologkåren, the Student Union”, eller ett n:te förslag?
Hur används detta utryck senare i kombination med exempelvis ARKAD, ska det vara ”ARKAD, The
Student Union at Lund Univeristy, Faculty of Engineering Career Fair” vilket är en direktöversättning från
den svenska versionen på ”ARKAD, Teknologkårens arbetsmarknadsdagar”.
Enligt gruppen är det en ineffektiv marknadsföring att använda sig av två olika för att bemöta kraven på
minskad språklig barriär. Därtill kommer ytterligare frågor om tillgänglighet, är det förståeligt för de
studenter som redan har svårt att ta till sig Teknologkåren som varumärke? Ska det adderas mer förvirring
med den engelska versionen?
Det vi vill uppnå med detta samtal och förslag är ett hanterligt varumärke, ett varumärke för Teknologkåren
som är ”lätt” att ta till sig och som framförallt är en kortare version av den nuvarande. Ledorden är
tydlighet, transparens och förståelse. Med dessa tre tror vi på att Teknologkårens varumärke kan växa och
bli en självklarhet. Detta skulle även underlätta för sektionerna eftersom det då blir mer tydligt i ”vi är ett”.

Förslag
Styrelsen biföll en riktlinje för Informationskanaler på senaste mötet (Styrelsemöte 14 för verksamhetsåret
15/16) men där behandlades inte frågan. Denna önskan kan ses som en förlängning av den riktlinje som
styrelsen redan har behandlat. Det är även svårt att ge en uppfattning om vad som har varit, arbetsgruppen
finner det mer lämpligt att se långsiktigt och med framtidstro och därför ta ett beslut i frågan som även
behandlar övriga grupper då enbart ett exempel har behandlats här.
På dessa grunder önskar vi nu svar och
att

precisera vilket varumärke Teknologkåren innehar,

att

det ska vara ett gemensamt varumärke för både den svenska och engelska marknadsföringen av TLTH.

Med tron på förändring,

LINN SVÄRD

MALIN RIDDARSTRÖM

NIKLAS INGEMANSSON

Vice Kårordförande
Internationella frågor ’16

Projektledare ARKAD ’16

Informationsansvarig ’16
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående XXXX

Kårhuset Lund, 21 mars 2016
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Motion angående adjungerade till styrelsen
och fullmäktige
Bakgrund
Under fullmäktigemöte 2 2016 diskuterades flertalet olika förändringar i stadgan och
reglementet. En av diskussionerna handlade om vilka som har närvarorätt vid Kårens
beslutade organ.
I nuvarande stadga har våra medlemmar inte automatisk rätt att närvara vid möten när vårt
högt verkställande organ sammanträder. Jag tycker alla medlemmar ska ha närvarorätt inte
bar i organet som tar de övergripande besluten (fullmäktige) utan även vid styrelsemöten där
man sedan konkretiserar dessa beslut.
Jag tycker också man kan se över hur adjungeringar till fullmäktigemöten är formulerad. Den
nuvarande listan är lång och hänvisar till poster som inte nämns i Stadgan, utan först blir
definierade i reglementet. Föreslagen förändring gör adjungeringarna mer övergripande och
därmed kortare. Dessutom gör förändringen att utskottsordförande också får rätten att vara
ständigt adjungerade.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

i Stadgan §5:5 ändra hela punktlistan till:

a) Samtliga av Fullmäktige valda funktionärer samt val Fullmäktige delegerat till Kårstyrelse,
b) Sektionsordförandena,
c) Styrelseledamöter av Teknologkåren ägda bolag,
d) Intresseföreningarnas ordförande,
e) Fullmäktiges suppleanter.
”
att

i stadgan §2.6 efter ”Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även

rätt:” lägga till ”att närvara vid Kårstyrelsens möten”.
I tjänsten,
Motion angående XXXX
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående XXXX

Kårhuset Lund, 21 mars 2016
Teknolog Teknologson, Hit och dit

TEKNOLOG TEKNOLOGSON,
Ordförande för hit och dit

Motion angående XXXX
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående XXXX

Kårhuset Lund, 21 mars 2016
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Motion angående hur ofta
utbildningsutskottet ska sammanträda
Bakgrund
Enligt reglementet ska alla utskott sammanträda minst två gånger per termin. Detta krav är
undantaget utbildningsutskottet som endast behöver sammanträda en gång per termin.
Undantaget är omotiverat och dessutom sammanträda utbildningsutskottet idag redan en
gång per vecka.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet Kapitel 5 stryka ”(för Utbildningsutskottet en gång per termin)”.

I tjänsten,

TEKNOLOG TEKNOLOGSON,
Ordförande för hit och dit

Motion angående XXXX
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående XXXX

Kårhuset Lund, 21 mars 2016
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Motion angående val av BEST och IASTE
ordförande
Bakgrund
Under fullmäktigemöte 2 2016 diskuterades flertalet olika förändringar i stadgan och
reglementet. En av diskussionerna handlade om valet av BEST och IASTE ordförande.
IASTE är tekniskt sätt en arbetsgrupp under näringslivsutskottet men fungerar i stort sätt
precis som övriga utskott inom kåren. IASTE-ordförande har samma ansvar som övriga
utskottsordförande och bör därför väljas på samma sätt som övriga ordföranden.
Enligt nuvarande reglemente ska Fullmäktige välja BEST-ordförande på första mötet under
höstterminen. Problematiken med BEST är att ordförande väljs både av oss och av BEST.
Mandatperioden är samma som vårt verksamhetsår och om man ska följa vår interna
struktur för val bör BEST-ordförande väljas på valfm.
Det ska också sägas att både posterna idag väljs på det sätt som föreslås i motionen.
Förörvigt någon kanske ska föranrka det här.

Förslag
Något måste göras omedelbart.
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet §1.2.1 lägga till ”IAESTE-ordförande.

att

i Reglementet §1.2.1 ”BEST-ordförande” samt i Reglementet §1.2.3 stryka

”att vid vårens första möte välja följande poster: BEST-ordförande.”
I tjänsten,

TEKNOLOG TEKNOLOGSON,
Ordförande för hit och dit
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående XXXX

Kårhuset Lund, 21 mars 2016
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Motion angående valberedning av poster
valda av styrelsen
Bakgrund
Ett av styrelsen uppdrag är att tillsätta poster, så som SFS-delegater. För att ha en
transparant och välfungerade organisation bör man valbereda kandidaterna som ska väljas. I
nuläget finns det inget krav att posterna som väljs av styrelsen ska valberedas.
Om man bortser från studeranderepresentanter kommer arbetsbelastningen för
valberedningen inte öka nämnvärt. I nuläget blir förändringen endast att valbredningen även
valbereder SFS-delegaterna.
Studeranderepresentanterna är undertagna då de väljs efter förslag från studieråden (och
utbildningsutskottet).

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Reglementet §7.1 efter ”...till de poster som ska tillsättas av Fullmäktige”

lägga till ”och Kårstyrelsen. Undantaget från detta är valet av studeranderepresenanter.”
I tjänsten,

TEKNOLOG TEKNOLOGSON,
Ordförande för hit och dit

Motion angående XXXX
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Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Karin Dammer

Redovisas
S14 15/16

S3 13/14

Funktionärsregister

Björn Sanders

S17 15/16

S19 14/15

Utvärdering av nollningsutskottet

S15 15/16

S2 15/16

Miljöpolicyn

Anders Lundqvist
Persson
Micaela Bortas

S5 15/16

Kårhusservices arbetsform

Björn Sanders

S15 15/16

S5 15/16

Uppdatera Policyn för
funktionärsmedaljer
Utvärdering av vinteröverlämning
Utvärdering av
kårhusserviceutbildning
Bemanning av kansliet
UtbU mål med förändringar i
utbildningsutskottets struktur
Heltidarmobiler
Kårhusets Framtid
Översättning av
informationsspridningsriktlinjerna
Prissättning av lokaler

David Gustavsson

S13 15/16

Karin Dammer
Dante Zia

S13 15/16
S14 15/16

Anders Persson
Alexander Pieta
Theofanous
Björn Sanders
Dante Zia
Daniel Damberg

S13 15/16
S15 15/16

Anders Lundqvist
Persson

S17 15/16

S8 15/16
S8 15/16
S8 15/16
S9 15/16
S10 15/16
S11 15/16
S12 15/16
S12 15/16

S13 15/16

S16 15/16
S13 15/16
S13 15/16

Hej!
Följer medaljkommitténs rapport.
Medaljkommittén har precis haft utdelning, och har fått en känsla för hur bedömning enligt det
nuvarande systemet fungerar.
Vi kommer börja med den roliga biten – policyarbetet – snart, och vill gärna ha ett datum för
återrapport att utgå ifrån. Ungefär om tre styrelsemöten borde fungera för oss.
MVH,
David Gustavsson, Medaljkommitténs ordförande

