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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 7 April 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S14 15/16

§3

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

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Karin Dammer till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 20 april och justerat den 27 april.

§16

Samtliga förslag till riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar finns i ett
separat dokument.

§20

Frågan bordlades föregående möte.

§21

Frågan bordlades föregående möte.

§22

Frågan bordlades föregående möte.

§23

Frågan bordlades föregående möte.

§24

Notera att inköp av arbetskläder går på gällande verksamhetsårs budget (15/16)
medan en förändring av regattabalen påverkar nästkommande verksamhetsårs budget
(16/17).

§28

Handhavandet av nomineringar kommer att diskuteras på mötet.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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STYRELSEHANDLING
Presidierapport - Mars

Kårhuset Lund, 7 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Presidierapport – Mars
Vad har gått bra?
Ledning
 Vi har haft besök av en delegation av studenter från Oxford som vi visade ett
axplock av Lundensisk studentkultur.
 Den löpande ekonomiska uppföljningen rullar på bra och halvårsrapporten är
avlagd.
 Sektionskontakterna fungerar överlag bra. Vi har haft en diskussion om vad det är
som bör rapporteras: Vad vi har gjort eller vad som kommer att hända?
 Den interna internationaliseringen följer planen och sektionerna har börjat kopplas
in i processen.
 Arbetet med jämlikhetspolicyn har fungerat bra och kommer snart bära frukt.
Utbildning.
 Kontakten med Malmö Högskola angående internationalisering har fortsatt med en
god mail-kontakt. Vi upplever det positivt med samarbeten utanför Lund.
 LTH:s arbete med Kina-inriktningen fortlöper och vi har god påverkansmöjlighet.
 På förra STIM (STort Internationellt Möte) medverkade förutom VKOi även
Aktsam och NG i enighet med handlingsplanen för avveckling av VKOi.
 Urval vid utbytesstudier är fortfarande en aktuell fråga där vi är med och tar fram
förtydliganden om vilka som får meritpoäng.
 Vi har lyckats få stort inflytande över progressionsplanerna för programutvärdering.
 Vårt deltagande i SFSFUM fortlöper bland annat genom god kontakt inom LUA
och Projektet.
 Arbetet med att ta fram verksamhetsplan för LUS fortlöper.
Näringliv
 Vi håller just nu på att ta fram ett avtal med ÅF som Digital Partner.
 Förarbetet inför ARKAD-gasquen har fungerat bra med en god kommunikation
mellan PL-arkad och GS. Det är nu bestämt att vi ska vara i Arenan.
 Koordinatorsrekrytingen har kommit igång ordentligt och avslutas 5/4.
 Inledande anmälan för företag har öppnat och det har redan trillat in många
anmälningar.
 Planeringen inför Innovation week. Projektgruppen är mycket självgående.
 Startup Fair rullar på. NA har fått ta över styret.
Fritid
 Sexkollegiet, cafékollegiet och aktukollegiet har alla kommit igång riktigt bra med
kontinuerliga möten.
 Sexutbildning som anordnades 2/3 gick väldigt bra och var uppskattat från många
medlemmar ur de olika sexmästerierna. I skrivande stund utförs en utvärdering för
att kunna förbättra den till nästa år
 F1-röj ledningen är nu tillsatt och har börjat sitt arbete.
 Omskrivning av tillståndet i Cornelis har gått smidigt och resulterat i ett nytt
allmäntillstånd. Detta tillåter oss att vara lite mer liberala i vilka vi kan plocka in på
pubar osv. och bör inte komma med några nackdelar
 Skiphtesgasquen och ET-slasquen gick bra trots något lågt deltagarantal.
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Hinderbanans nya koncept är spikat och det nya kärleksspridningsuppdraget är snart
färdigt.
 En workshop med OK och ÖPK genomfördes med mycket gott resultat.
 Överstegruppen har kommit igång ordentligt och Kårens tema är släppt: Rebellisk
Nollning.
 Kontakten med SVL angående Nollningen går bra och SVL är nöjda.
Stödverksamhet
 Även info-kollegiet känns inspirerat och har kommit igång bra. Bland annat har det
diskuterats hemsidor.
 Vi har valt in 7 kårfotografer.
 Informationsansvarig har plockat fram en ny grafik till KFS med ett förslag till ny
logga.
 Funktionärshoodiesbeställningarna har kommit igång och sköts nu mer eller mindre
löpande. IAESTE och ARKAD verkar även uppskatta sina hoodies.
 Kårhusrapporten, väldigt många svarade och vi fick en bra överblick.

Vad har gått mindre bra?
Digitalisering av spritförrådet har inte rört sig framåt pga. framförallt tentaperiod då vår
”kodare” haft annat för sig, denna boll är dock satt i rullning igen.
Tandem har gått lite trögt. Dels på grund av oengagerade generaler men även då vi centralt
inte finner så mycket glädje i att driva frågan. Aktsam har inte något testamente eller liknande
att utgå från och det kommer ständigt nya förändringar och sista minuten saker från IK.
Detta gör att det ibland är svårt att ligga steget för utan man ligger snarare hela tiden steget
efter.
Diskussionen med KK angående gemensam grafik kring krigar mot knark går också lite trögt
framåt. Brist på fantasi gör det svårt att komma fram till något vettigt.
Våra datorsystem fortsätter att fungera mycket bristfälligt. Mjukvara uppdateras inte i tid och
en av kontorsdatorerna var obrukbar i över en vecka. Detta börjar bli ett reellt problem.
Det har kommit lite kritik mot Kårens Nollningstema, En Rebellisk Nollning. Vi anser dock
den vara väl bemött.
Doktorandernas representation i SLTH, FN och FUN har varit oklar men kommer
förhoppningsvis förtydligas dels med en motion till FM, men också med framtida proaktivt
arbete.

Vad händer den närmaste tiden?
Ledning
 Fortsatt arbete med budget- och vp-processerna som tar mycket tid.
 Medarbetarsamtal med både anställda och heltidare.
Utbildning
 VP: Pedagogik
 Ta fram nytt kvalitetsramverk inklusive programutvärderingar
 KSP (Kvalitetssäkring på LU)
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Björn Sanders, Kårordförande

Arbetsgrupper för GU-processer
Studentärenden
SRX forsätter sitter arbete med bland annat CEQ-mingel, tillsttäande av
studeranderepresentanter och utdelning av pedagogiskt pris.
VMX forsätter sitt arbete med bland annat samtal om internationella nollningen
(Arrival och Registration Day bland annat) samt meritvärden.


Näringliv
 Säljsamtal inför ARKAD.
 Säljutbildning för PG, MässIKK och IKK.
 Huvudsamarbetspartnersavtal för ARKAD.
 Innovation Week och Startup Fair.
Fritid
 Leverantörsavtal skall spikas, detta kommer inte ge världens största avtryck på vår
ekonomi men kommer förhoppningsvis skapa bättre service.
 Upprättande av kontakt med polismyndigheten för att tvinga fram en konversation
gällande Teknologkårens slutna tillstånd.
 Bästa Festen-träff i Lund 7-8 april.
 Corneliusbal 16/4
 Styrgruppsmöte Krogar mot Knark 13/4
 Tandemkickoff 20/4
 Tillsammans med puben Puben-phörmännen komma på en lösning för
jobbarproblemet i puben Puben så att vi kan fortsätta ha pub varje vecka.
 Värdegrundsföreläsning för Phösen.
Stödverksamhet
 Ytterligare beställningar av funktionärshoodies.
 Projektgrupperna för Webutveckling ska under veckan börja intervjuas.
 Inventering av burarna.
 Kårhusrapporten ska färdigställas och dialog med berörda parter inledas.
 Inleda dialog med Finn Inn angående gemensam uthyrning av Gasque-salen.

Verksamhetsplanen?
Pedagogik, utlärning och examination - Filippa de Laval och Karin
Dammer

Läsårsarbetsgruppen lyfter förslag till presidiet 5/4. Progressionsplanerna kommer med stor
sannolikhet bidra till god pedagogik. LTH har inrättat ett materiellt centrum för pedagogikutveckling
och vi har tillsatt representanter. Med lite tur börjar de jobba snart.
Över lag är det svårt att arbeta med att bredda utlärnings- och examinationsformerna i år. Dels
behöver den nuvarande situationen kartläggas och dels bör vi ha bättre kontakt med
institutionsstyrelserepresentanterna så att de vänder sig direkt till dem som ger kurserna. Min
bedömning är att vi i år i första hand bör skapa förutsättningar för att driva frågan nästa år.
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En struktur för handlingsplanen är påbörjad..

Miljö och hållbarhet i utbildningen - Carolina Koronen och Dante Zia
Bra. Ska bara avrapoprteras.

Internationalisering
Aktivt arbeta för att öka möjligheterna till framtida studier och arbete i Sverige efter examen
för inresande internationella studenter - Richard Loung och Anders Persson
VP-arbetet har stannat lite. Jag har varit borta på semester, men kommer ta tag i det den kommande
månaden.
Implementering av handlingsplanen för internationalisering – Linn Svärd och Anders Persson
Fortsätter enligt plan.

Transparens och kommunikation – Niklas Ingemansson och Daniel
Damberg

Sammanställt vår transparensenkät. Resultatet var väl ungefär vad vi hade väntat oss. Går inte att dra
så mycket slutsatser från det tyvärr. Organisationskarta är på gång.
Vi vill även jobba med att förtydliga vad Kåren centralt kan erbjuda Sektionerna. Detta för att
sektionerna och främst sektionsstyrelserna ska komma närmre Kåren centralt.
Riktlinjer för informationskanaler har klubbats och arbetet fortsätter att implementeras. Även en
engelsk version har klubbats (vårt första engelska styrdokument!). Arbetet med vilka Facebook-sidor
som ska finnas kvar fortsätter, en del har börjat stängas ner.

Utveckling av kårens påverkansarbete
Ge studeranderepresentanter en bättre grund att stå på för att bedriva sina uppdrag – Linn
Svärd och Micaela Bortas
Fortsätter enligt plan.
Att tillsammans med sektionerna samordna arbetet med kursutvärderingar - Filippa de Laval
och Micaela Bortas
Slutrapporten kvar.
Involvera Campus Helingsborg i större utsträckning inom påverkan - Carolina Koronen och
Micaela Bortas
Inget att rapportera.
Samtliga masterprogram ska ha en välfungerande studiebevakning – Linn Svärd och Micaela
Bortas
Fortsätter enligt plan.

Kåren och sektionerna
Utvärdera systemet med medlemsavgift och sektionsbidrag - Jacob Karlsson och Oskar
Hansson
Avklarat och avrapporterat! Slutrapport kvar.
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Utvärdera hur kollegieverksamheten fungerar och hur den kan göras bättre – John Alvén och
Oskar Hansson
Det går okej. Vi ligger ca 3-4 veckor bakom planen just nu men arbetet är igång och vi bör inte hamna
mer efter.
Genomföra en undersökning om hur samarbetet mellan kåren och sektionerna kan förbättras
och hur fler gemensamma evenemang kan genomföras - John Alvén och Oskar Hansson
Se ovan.
Förbättra kommunikationen till sektionerna och involvera dess styrelser i styrdokument och
andra beslut som påverkar dem - John Alvén och Oskar Hansson
Se ovan.

Teknologkåren internt
Skapa ett digitalt system för arkivering och sökning av tidigare producerat material – Niklas
Ingemansson och Karin Dammer
Inget att rapportera.
Etablera en struktur för hantering och dokumentation av tidigare producerat material –
Niklas Ingemansson och Karin Dammer
Inget att rapportera.
Se över uppgifter och ansvarsfödelning inom heltidargruppen - Björn Sanders och Karin
Dammer
Fortfarande inte kommit igång med arbetet efter julen.

Frågor och kommentarer till styrelsen
Det låg aldrig på mitt bord egentligen men Nolletacket flyttades till Lunds Nation i princip
bara pga. höga interfaktureringar och en ”felbudgeterad” tackfest. Om styrelsen skulle kunna
ta någon ståndpunkt har man skall agera i sådana här lägen vore det skönt speciellt nu när jag
fick ta skiten för det rent officiellt. Ska internfaktureringar stå i vägen för verksamheten?
Finns det tillfällen där vi inte bör interfakturera? /AS-John
De jag har lyfter jag med dem direkt. /VKOi-Linn

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående namnbyte på Pålsjö Ängsblads
redaktör

Kårhuset Lund, 5 april 2016
Desirée Ohlsson, Pålsjö Ängsblads
redaktör 15/16

Motion angående namnbyte på Pålsjö
Ängsblads redaktör
Bakgrund
Ordet redaktör syftar oftast på en person i redaktionen som har ansvar för en viss del i
tidningen. Chefredaktör däremot brukar användas på den person som har huvudansvaret för
redaktionens arbete och brukar ofta vara den som är ansvarig utgivare. Pålsjö Ängsblads
redaktör är den som leder och fördelar arbetet inom redaktionen samt är ansvarig utgivare,
därför hade ”Chefredaktör Pålsjö Ängsblad” varit ett bättre namn på posten då det mer speglar
vad det innebär att vara Pålsjö Ängsblads redaktör. Pålsjö Ängsblads redaktör är
chefredaktör för tidningen och ordet ”redaktör” är en bättre beskrivning på de övriga
redaktionsmedlemmarna.
Motsvarande post på till exempel Chalmers, THS och LinTek, benämns ”chefredaktör”.
Även på Lundagård och en del av sektionerna benämns den som är huvudansvarig för
tidningen med ”chefredaktör”.
Chefredaktör låter dessutom mer legitimt när man kontaktar företag för annonsförsäljning,
tryck eller liknande.

Förslag
För att bättre spegla postens innebörd yrkar jag på
att

i Reglementet 1.2.1 Valfullmäktige i punktlistan byta namn på posten från Pålsjö
Ängsblads redaktör till Chefredaktör Pålsjö Ängsblad

att

i Reglementet Kapitel 8, Pålsjö Ängsblad i texten under rubriken byta namn på posten
från Pålsjö Ängsblads redaktör till Chefredaktör Pålsjö Ängsblad

att

i Reglementet 8.2 Pålsjö Ängsblads redaktör på samtliga ställen under rubriken byta
namn på posten från Pålsjö Ängsblads redaktör till Chefredaktör Pålsjö Ängsblad

I tjänsten,

DESIRÉE OHLSSON,
Pålsjö Ängsblads redaktör 15/16

Motion angående namnbyte på Pålsjö Ängsblads
redaktör

ERIK ALSTERSJÖ,
Redaktionsmedlem Pålsjö HT15
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Kårhuset Lund, 7 april 2016
Svante Nyman
Ordförande I-sektione

Motion angående äskning för
ventilationssystem i MaskinerI:et
Bakgrund
MaskinerI:et (tidigare kallat M-Café) i Maskinhuset har länge varit en välfungerade och
välbesökt sittningslokal, publokal, café och studieplats. För lite mindre än ett år sedan
inspekterades köket av Husinspektionen och Brandmyndigheten. De kom fram till att
ventilationssystemet var otillräckligt för att använda köket till att steka, fritera samt tillaga
mat där det förekommer os. Det blev då totalförbud på att utföra tidigare nämnda
tillagningssätt. Detta har försvårat både M- och I-sektionens verksamheter i lokalen något
oerhört. Det blir svårt att servera kvalitativ mat på såväl pubar och sittningar som under
caféets dagliga verksamhet och våra veckoliga studiekvällar när man varken kan steka eller
tillaga mat som osar. Ett exempel på en innovativ lösning som provats under vintern är att
Sexmästariet har fått stå utomhus och grilla, där kommunikation skett med walkie-talkies till
köket. Detta har fungerat men känns dock inte som en lösning som håller i längden.
Nyligen lade I- och M-sektionen 90 000 kr på att renovera och fräscha upp cafélokalen. En
renovering som vi är mycket nöjda med, dock känner Sektionerna att lokalen inte längre kan
utnyttjas till sin maximala potential på grund av ventliationsproblemet.
Lokalen används som sagt flitigt under året. Maskinsektionen har pubverksamhet ca var
tredje vecka och I-sektionen har sittningar ungefär 6 gånger per termin. Vi hyr även ut
lokalen till andra sektioner, ett exempel på det har varit att V-sektionen har hållit pub där
nyligen. Studiekvällar hålls varje vecka för både Maskinsektionen och I-sektionen, där även
mat serveras vilket är väldigt uppskattat. Vidare har köket används till att laga varm mat i den
dagliga caféverksamheten, som sektionerna delar på. Detta är nu inte längre möjligt. En
period där lokalen och köket bokas väldigt ofta är Nollningen, under denna period är det inte
bara I- och M-sektionen som är där flitigt utan även andra sektioner använder lokalen då.
Lokalen är även en del av Teknologkårens pubrunda där alla sektioner på LTH är välkomna.
Sedan dagen totalförbudet började råda har vi kämpat desperat för att få ett nytt
välfungerande ventilationssystem för att åter igen kunna nyttja köket optimalt. Detta arbete
har gått genom följande parter: Maskinhusets husstyrelse, Akademiska Hus samtliga
korrespondenter, Andreas Svensson och andra instanser på LTH. Tillvägagångssättet för
reparationer likt dessa är relativt enkla, en offert beställs från Akademiska Hus som sedan
måste finansieras och betalas inom 30 dagar. När detta var kartlagt var vi såklart extremt
nyfikna på offertens slutgiltiga summa. Den beställdes direkt efter att vi fått
tillvägagångssättet bekräftat och samtidigt började vi undersöka de tidigare nämnda parternas
intresse i en finansiering.

Motion angående äskning för ventilationssytem i
MaskinerI:et
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Ordförande I-sektione

Här fick vi två tunga besked: offertens summa blev slutligen 150 000 kronor inkl. moms och
ingen av ovan nämnda parter fann intresse i att finansiera. Detta trots Akademiska Hus stora
insatser i LED-caféet och V-sektionens café. Då det bestämdes att inte renovera caféet
under Maskinhuset renovering har det inte blivit av sedan dess, trots nya beslut på V- och Ehusen. Det är planerat att renovera Maskinhusets låghusdel under kommande år och under
detta arbete kommer inte MaskinerI:et innefattas och därför kommer inte något nytt
ventialtionssystem sätts in då.
Gruppen tycker att hela Teknologkåren har nytta av att ha ännu en stor fungerande lokal för
pub-, sittnings- och caféverksamhet. Vi ser en stor medlemsnytta i att även MaskinerI:et kan
utnyttjas till full potential, inte bara för Maskin- och I-sektionens medlemmar utan även för
Teknologkårens alla medlemmar som frekvent besöker våra pubar och vårt café samt till viss
del våra sittningar, i att även MaskinerI:et kan utnyttjas till full potential.
Som bilagor finner ni lokalbokningarna under senaste året samt offerten vi fått från LU
Bygg.

Förslag
Efter att ha tagit fram en offert tillsammans med LU Bygg och själva planerat att stå för en
stor del av finansieringen, föreslår vi att Kåren centralt hjälper oss med ett bidrag till ett nytt
ventilationssystem så att MaskinerI:et kan komma tillbaka till sin forna glans.
Fördelningen av totalsumman kommer delas upp 66% Maskinsektion och 33% I-sektionen.
Kårens bidrag kommer att gå till att dra ner totalsumman. Sektionerna kommer att äska på
våra respektive sektionsmöten. Gruppen fortsätter även att titta om diverse företag kan
hjälpa oss att dra ner totalkostnaden, dock utan större framgång.
Vi yrkar därför på
att

ur Styrelsen disponibelt avsätta 50 000 kr för inköp och installation av bifogat
ventilationssystem för MaskinerI:et.

I arbetsgruppen för MaskinerI:ets ventilations ärofyllda uppdrag,

SVANTE NYMAN,
Ordförande
Sektionen för
Industriell Ekonomi

HANNA WIGGMAN,
Ordförande
Maskinsektionen

JAKOB WILSON,
Verkmästare
Maskinsektionen

Motion angående äskning för ventilationssytem i
MaskinerI:et

NIKLAS INGEMANSSON,
Seniorsledamot
Maskinsektionen

2 ( 2)

Bokning av M-café.xlsx - Januari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Januari
Veckodag

Datum

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Klockslag

Hyrt av

Syfte

15.00 - 00.00
13.00 - 19.30

Internationella phaddrar Phaddermiddag
M12
Halvtidssittning

14.00 - 00.00

I-styrelsen

1

Skiphte för I-styrelsen

Ansvarig

Olle Gemfors

Telefonnr

706117618

Bokning av M-café.xlsx - Januari

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

13.00 - 21.00
13.00 - 03.00

17.00 - 21.00

SRM
M och I-styrelsen
Cafémästeriet

2

Studiekväll
Intersektionell konferens
Caféstädning

Viktoria Ringdahl
Rasmus Johnsso
Jessica Wedmark

709799899
702983916
768066630

Bokning av M-café.xlsx - Februari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Februari
Veckodag Datum
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

Viktoria Ringdahl

709799899

17.00 - 02.00

Cafémästeriet

Pocahontas

Jessica Wedmar

768066630

14.00 - 00.00

AktU

AktU-kickoff

12.00 - 03.00

Sexmästeriet

Sexaskiphte

Ola Andrén
Ludvig Wingren

721867867
706910770

MEKKA

Baka bröd!

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

15.00 - 20.00

NGM

13.00 - 03.00

MEKKA/InfU

16.00 - 00.00

MEKKA

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

Viktoria Ringdahl
Anton Lundström
Alumnimingel
Förbereda mat/InfU-s Niklas Ingemans
MEKKA-kvällsevent Joel Sirefelt
Ludvig Wingren
Afterschool

CafI

Förbereda brunch

08.00 - 14.00

CafI

Brunch

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

15.00 - 00.00

AktU + Caféet

Spelkväll

13.00 - 03.00

Styrelsen

Husskiphte

AktU

AktU-skiphte

3

Ansvarig

Carolina Ingeson
Viktoria Ringdahl
Felix Lundblad
Henrik Håkansso
Axel Philipson

Telefonnr

709799899
737588779
768968789
762671980
706910770
725714666
709799899
762393318
702405697
734206868

Bokning av M-café.xlsx - Februari

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Marie Bye Løken

703264383

Vivian Kamel
Henri
Internationella phaddr Knytkalas
Carolina Ramber
SexI
Talangsittning
CafI
Laga mat till stormöte Carolina Ingeson

725043271
705165588
725714666

08.00 - 03.00

Maskinsektionen

13.00 - 21.00

SRM

14.00 - 01.00
16.00 - 20.00

4

Storskiphte
Studiekväll

Bokning av M-café.xlsx - Mars

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Mars
Veckodag Datum
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

Viktoria Ringd

709799899

15.00 - 02.00

Sångphörmän

Sångfest

Rasmus Johns

702983916

Ludvig Wingre
Brunchgruppen Förbereda brun Viktoria Wastri
Viktoria Wastri
Brunchgruppen Brunch
Viktoria Ringd
SRM
Studiekväll

706910770
709176559
709176559
709799899

Sexmästeriet
13.00 - 03.00
10.00 - 22.00
06.00 - 17.00
13.00 - 21.00

Sexmästeriet

5

Afterschool

Bokning av M-café.xlsx - Mars

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

I

Viktoria Ringd

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

13.00 - 21.00

Sexmästeriet

Brödbak

16.30 - 22.00

Brand

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

Alva Åberg
Företagspresen Sofia Majtorp
Charlie Sundbl
Afterschool

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

6

Viktoria Ringd

709799899
732527025
762480909
707661980

709799899

Bokning av M-café.xlsx - April

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

April
Veckodag Datum
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

19.00 - 02.00

V-phøs

Phadderkickoff Elin Holm

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

Pubrunda

Ludvig Wingre

Ola Andrén

Telefonnr

Ola Andrén
731431261
706910770

M-phøs
13.00 - 21.00

SRM

Studiekväll

13.00 - 21.00

I-sek

VTM förberedel Louise Lyckvik

13.00 - 02.00

I-sek

VTM

Louise Lyckvik

727129922
727129922

Heldagar

AlumnI

Alumnihelg

Heldagar

AlumnI

Alumnihelg

Josefin Anders
Josefin Anders

704712866
704712866

7

Bokning av M-café.xlsx - April

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M-sek
M-sek
13.00 - 20.00

SRM

13.00 - 21.00

Sexmästeriet

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

10.00 - 03.00

M-phøs

7.00 - 15.00

CafI

13.00 - 20.00

SRM

15.00 - nån gån Cafémästeriet

8

Ola Andrén
Alva Åberg
Brödbak
Ludvig Wingre
Afterschool
Phadderkickoff Emil Wåreus
Carolina Inges
I-brunch
Vivian Kamel
Studiekväll
Viktoria Wastring
Film
Studiekväll

732527025
706910770
735099151
725714666
704001418

Bokning av M-café.xlsx - Maj

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Maj
Veckodag Datum
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

14.00 - 21.00

Ivent

Pysselkväll

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

10.00 - 03.00

M-phøs

14.00 - 03.00

Cafémästeriet

Viktoria Ringd
709799899
735099151
Phadderutbildni Emil Wåreus
Cafétackfesten Jessica Wedmark

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

15.00 - 00.00

Bytisar

Pot luck

9

Ansvarig

Jennie Bengts

Rebecka de Z
Natalia Carrer

Telefonnr

708184542

721940000
47767993495

Bokning av M-café.xlsx - Maj

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10.00 - 03.00

M-phøs

Bytisphadderpu Emil Wåreus

13.00 - 21.00

Sexmästeriet

Brödbak

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

12.00 - 01.00

I-sek

Alva Åberg
Ludvig Wingre
Afterschool
Slaget om Lund Victor Bernhar

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

M-sek

Vårtack

I-förening

Intressefika

14.00 - 18.00

10

735099151
732527025
706910770
706290730

Ola Andrén
Astrid Peterss

702249761

Bokning av M-café.xlsx - Juni

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Juni
Veckodag Datum
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Klockslag

Hyrt av

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

Bokning av M-café.xlsx - Juni

Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12

Bokning av M-café.xlsx - Augusti

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Augusti
Veckodag Datum
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

Klockslag

Hyrt av

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

13

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

Bokning av M-café.xlsx - Augusti

Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10.00 - 03.00

M-phøs

Phadderkickoff Emil Wåreus

08.00 - 20.00

Sexmästeriet

Matförberedelse Ludvig Wingre

13.00 - 03.00

M-phøs

Afterschool

10.00 - 03.00

M-phøs

Sittning-sittning

11.00 - 13.00

M-phøs

Tetra Pak-dage

16.00 - 23.00

I-phøs

Uppdragsphadd

08.00 - 19.00

M-phøs

Matförberedelse

07.00 - 00.00

M-phøs/I-phøs

Nollesöndag

13.00 - 19.00

SexI

Uppdragspub

14

Ludvig Wingre
Ludvig Wingre
Emil Wåreus
Mattias Wendl
Emil Wåreus
Emil Wåreus/
Carolina Ram

735099151

706910770
706910770
706910770
735099151
701485608
735099151
735099151/701485608
705165588

Bokning av M-café.xlsx - September

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

September
Veckodag Datum
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

17.00 - 23.00

M-phøs/I-phøs

M❤I-sittning

07.00 - 15.00

Carolina Ram
705165588
0735099151/0701485608
Emil Wåreus/
M-phøs/I-phøs Studiekväll
706910770
Sexmästeriet
Matförberedelse Ludvig Wingre
706910770
M-phøs
Reservplan Ølre Ludvig Wingre
Jacob Agardh
761314807
CafI
Sillafrukost

14.00 - 20.00

I-phøs

Studiekväll

14.00 - 19.00

SexI

13.00 - 19.00

M-phøs

Filip Östlund
Matförberedelse Carolina Ram
Emil Wåreus
Studiekväll

708923308
705165588
735099151

13.00 - 20.00

SRM

Studiekväll

14.00 - 20.00

I-phøs

Studiekväll

15.00 - 23.00

I-phøs

Sittning

Viktoria Ringdahl
Mathias Sund
706427426
Ingrid Arvidsso
761840604

07.00 - 15.00

CafI

Brunch

Jacob Agardh

13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
14.00 - 00.00

15

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

761314807

Bokning av M-café.xlsx - September

Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13.00 - 20.00

CafI

14.00 -

AktU

Brunch
Brunch

I-sek

16

Jacob Agardh
Myskväll med p Fredrik Ekman
Studiekväll

761314807

Bokning av M-café.xlsx - Oktober

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Oktober
Veckodag Datum
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

07.00 - 14.00

NGM

Brunch

Christoffer Nilsson

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Ola Andrén

15.00 - 17.00

InutI

Utbytesmingel

Dani Sagar

15.00 - 22.00

Sexmästeriet

Brödbak

Simon Axbom

15.00 - 20.00

NGI

Företagsmingel Egil Nordgren

13.00 - 03.00

Sexmästeriet

After School

Ludvig Wingren

15.00 - 22.00

Cafémästeriet

Tackmiddag

Jessica Wedmark

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Viktoria Ringdahl

17

Ansvarig

Telefonnr

737221893
708864413

Bokning av M-café.xlsx - Oktober

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

17.00 - 20.00

Sexmästeriet

18

Förfest för M6

Mark Schiller

723195820

Bokning av M-café.xlsx - November

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

November
Veckodag Datum
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

CafI

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Rebecka de Zalenski

Studiekväll

Vivian Kamel

Sexmästeriet
Sexmästeriet

15.00 - 19.00

SRM
I-sek
Sexmästeriet
Ivent

19

Drinkkväll

Bokning av M-café.xlsx - November

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

15.00 - 19.00

SRM

Studiekväll

Ola Andrén

Studiekväll

Viktoria Ringdahl

Innovation
Ivent
I-konferensen
I-konferensen
15.00 - 19.00

SRM

20

Bokning av M-café.xlsx - December

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

December
Veckodag Datum
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

InutI
13.00 - 03.00

15.00 - 19.00

Rasmus Johnsson

M-sek

Sektionsmöte

Cafémästeriet

Brunch

Cafémästeriet

Brunch

SRM

Studiekväll

Rebecka de Zalenski

Studiekväll

Vivian Kamel

SRI
Cafémästeriet
Sexmästeriet
Sexmästeriet
SexI
9.00 - 13.00

Innovation

15.00 - 19.00

SRM

21

Bokning av M-café.xlsx - December

Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

22

Bokning av M-café.xlsx - Sheet12

23

Bokning av M-café.xlsx - Sheet13

24

Bokning av M-café - Januari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Januari
Veckodag

Datum

Fredag

1

Lördag

2

Söndag

3

Måndag

4

Tisdag

5

Onsdag

6

Torsdag

7

Fredag

8

Lördag

9

Söndag

10

Måndag

11

Tisdag

12

Onsdag

13

Torsdag

14

Fredag

15

Lördag

16

Söndag

17

Klockslag

Hyrt av

1

Syfte

Ansvarig

Telefonnr

Bokning av M-café - Januari

Måndag

18

Tisdag

19

Onsdag

20

Torsdag

21

Fredag

22

Lördag

23

Söndag

24

Måndag

Elin Håkansson

15.00-02.00

I-styr

Styrelseskiphte

25

13-21

SRM

Studiekväll

Tisdag

26

19.00-03.00

Styret 15

Husskiphte

Marie Bye Löken

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

vm-truppen

bytissittning

Charlotte P

Lördag

30

m13

halvtidssittning

HP

Söndag

31

2

708844288

Bokning av M-café - Februari

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Februari
Veckodag Datum

Klockslag

Hyrt av

Syfte

13-21

SRM

Studiekväll

Ansvarig

Måndag

1

Tisdag

2

Onsdag

3

ngm

skifte

hanna iscasson

Torsdag

4

Afterschool

Brödbak

Jennie Söderbäck

Fredag

5

Lördag

6

13-03

Sexet

Sexaskiphte

Max Guidotti

Söndag

7

Måndag

8

13-21

SRM

Studiekväll

Tisdag

9

Onsdag

10

14.00-03.00

Café16

Pocahontas

Torsdag

11

14.00-03.00

Mekka

Sittning

Fredag

12

13.00-03.00

Sexmästeriet

Afterschool

Max Guidotti

Lördag

13

Infu

Infuskipte

Julia HP Petterson

Söndag

14

Måndag

15

13-21

SRM

Studiekväll

Tisdag

16

Onsdag

17

Torsdag

18

Fredag

19

13-21

styret 16

matlagning

14 Mekka

Mekka

3

Johan Deniz

Telefonnr

Bokning av M-café - Februari

Lördag

20

Söndag

21

Måndag

22

Tisdag

23

Onsdag

24

Torsdag

25

Fredag

26

Lördag

Heldag

Styret 16

Storskiphte

13-21

SRM

Studiekväll

Elin

SRI
13-03

SpexI

Talangsittning

27

Styret 16

M<3I konfa

Söndag

28

Brunchgruppen

Brunch

Måndag

29

SRM

Studiekväll

13-21

Johan Deniz

4

Caroline Geelmuyden

Jens Thime

707804421

Bokning av M-café - Mars

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Mars
Veckodag Datum
Tisdag

1

Onsdag

2

Torsdag

3

Fredag

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Ansvarig

Passionsgruppen
Afterschool

Brödbak

Jennie Söder

4

Sexmästeriet

Afterschool

Max

Lördag

5

Caféet

Städning/sittnin Johan

Söndag

6

Måndag

7

srm

studiekväll

Tisdag

8

Onsdag

9

Torsdag

10

Fredag

11

Lördag

12

Söndag

13

Måndag

14

SRM

Studiekväll

Tisdag

15

Onsdag

16

14-21

13-21

5

Telefonnr

Bokning av M-café - Mars

Torsdag

17

Fredag

18

Lördag

19

Söndag

20

Måndag

21

Tisdag

22

Onsdag

23

Torsdag

24

Fredag

25

Lördag

26

Söndag

27

Måndag

28

Tisdag

29

Onsdag

30

Torsdag

31

13-21

SRM

Studiekväll

V-sek

pub
.

13-21

14-21

SRM

Studiekväll

I-forum

I-forum

Victoria Ahlqvist

Afterschool

Brödbak

Jennie S

6

Bokning av M-café - April

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

April
Veckodag Datum
Fredag

1

Lördag

2

Söndag

3

Måndag

4

Tisdag

5

Onsdag

6

Torsdag

7

Fredag

8

Lördag

9

Söndag

10

Måndag

11

Tisdag

12

Onsdag

13

Torsdag

Klockslag

13-21

Hyrt av

Syfte

Sexmästeriet

Afterschool

SRM

Studiekväll

Ansvarig
Max

Elin

SRI

V-sek
09.00-03.00

TackI

13-21

SRM

Studiekväll

13-03

flickor på..

sittning

14

afterschool

brödbak

Fredag

15

sexmästeriet

afterschool

Lördag

16

Festmästeriet I

7

Max guddotter

Kerstin Nordh

Telefonnr

Bokning av M-café - April

Söndag

17

Måndag

18

Tisdag

19

SRI

Onsdag

20

sexmästeriet

finsittning

Torsdag

21

Fredag

22

phaddertjafs

phaddertjafs

Lördag

23

brunchgruppen

Söndag

24

brunchgruppen

Måndag

25

Tisdag

26

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

Lördag

30

13-21

13-21

SRM

SRM

8

Studiekväll

Elin

Studiekväll

Bokning av M-café - Maj

Bokning av M-café
Bokningsblankett måste vara inlämnad minst två veckor innan eventet!!!

Maj
Veckodag Datum

Klockslag

Hyrt av

Syfte

Söndag

1

Måndag

2

Tisdag

3

SRI/vårtermingsmöte

Onsdag

4

Caféet

Torsdag

5

Fredag

6

Lördag

7

Söndag

8

Måndag

9

Tisdag

10

Onsdag

11

Torsdag

12

Fredag

13

Lördag

14

Söndag

15

Måndag

16

9

Ansvarig

Elin

Städning/Sittnin Johan Deniz

Telefonnr

Bokning av M-café - Maj

Tisdag

17

cfaeeeee

Onsdag

18

mstock!

Torsdag

19

Fredag

20

Lördag

21

Söndag

22

Måndag

23

Tisdag

24

Onsdag

25

Torsdag

26

Fredag

27

Lördag

28

Söndag

29

Måndag

30

Tisdag

31

14-21

Afterschool

brödbak

Jennie

Sexmästeriet

Afterschool

Max

10

VB: Ventilation
Inkorgen ×

Therese
Paulsson

<therese.paulsson@bygg.lu.se>

29 mars (9 dagar sedan)

till Jakob

Offerten är här nedan, gäller Maj ut.
120 500 kr exklusive moms.
/Therese
Från: Christer Nothnagl [mailto:Christer.Nothnagl@akademiskahus.se]
Skickat: den 29 mars 2016 12:26
Till: Therese Paulsson
Ämne: SV: Ventilation

Hej
Jag har stämt av och tidigare offererad summa och offertsumman kan hållas maj ut (2016).

Offert berörande installation av imkanal på Mcafé, Maskinteknik
Kostnaden för installation av imkanal på Mcafé uppgår till 120 500 kr exklusive moms enligt
nedan utförande:
Omfattning:


Demontering/rivning befintlig installation.



Ny frånluftsfläkt.



Ny kåpa.



Rostfria kanaler.



Injustering.



OVK



Uppdatering av relationshandlingar.

Entreprenaden bedöms kunna påbörjas 23 veckor efter beställning.

Offerten är giltig till och med den 30 november 2015.

Eventuella frågor besvaras av undertecknad.

Med vänlig hälsning
Christer Nothnagl

Christer Nothnagl
Fastighetschef
Akademiska Hus
Ole Römers väg 2, 223 63 Lund
tel 04631 13 75
akademiskahus.se
Följ oss på LinkedIn, Twitter och YouTube

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Klicka här!

Från: Therese Paulsson [mailto:therese.paulsson@bygg.lu.se]
Skickat: den 29 mars 2016 08:15
Till: Christer Nothnagl
Ämne: VB: Ventilation

Hej.
Studenterna i M‐huset arbetar febrilt för att få finansiering till ventilationsombygget i caféet.
Har du möjlighet att ge lite uppskattningar på frågorna de ställer nedan?
Mvh
Therese
Från: Jakob Wilson [mailto:verkstan@maskinsektionen.com]
Skickat: den 24 mars 2016 09:26
Till: Therese Paulsson
Ämne: Ventilation

Hej Therese,
Jag tänkte kolla med dig lite om offert för ventilationen. Detta då många av de som ska finansiera vill ha det
innan de bestämmer sig. Frågorna jag har angående det är hur lång tid tar det för en offert att komma?
Hur lång tid kan den gälla som längst? Och har du någon aning om vad den skulle kunna ligga på såhär
innan vi får den?
Glad påsk,
Jakob Wilson

Motion rörande styrdokumentsrevision
1

Bakgrund

2

Vad som återstår













STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 3 mars 2016
Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016

Motion angående Kårfotografer

Motion angående Kårfotografer
Bakgrund

Idag ligger Kårfotograferna under Arkivutskottet, antagligen för att man tyckt att det då blir
lättare för dem att arkivera fotografierna som tas. I praktiken har det i flera år varit
Informationsansvarig och Informationsutskottet som har skött kontakten med
Kårfotograferna och sett till att Teknologkårens evenemang dokumenteras och sprids i våra
informationskanaler. Det är också så att Informationsansvarig har hand om uthyrning av
fotoutrustning som kårfotograferna ofta använder sig av. I dagens moderna samhälle är det
inte heller speciellt aktuellt att arkivera fotografier fysiskt utan idag görs detta digitalt på
Kårens servrar. Detta kan kårfotograferna fortsätta med även i Informationsutskottet
eftersom det idag är Informationsansvarig som ansvarar för alla bilder och hur de arkiveras
med direktiv från Arkivutskottet.

Förslag

Med denna bakgrund föreslår vi alltså att flytta över Kårfotograferna från Arkivutskottet till
Informationsutskottet.
Jag yrkar därför på
att

i Utskottsdirektiv Arkivutskottet ändra lydelsen
ArkU består av ordförande, vice ordförande, erforderligt antal arkivarier,
informationsansvarig samt erforderligt antal kårfotografer.
till
ArkU består av ordförande, vice ordförande, erforderligt antal arkivarier
samt informationsansvarig.

att

i Utskottsdirektiv Informationsutskottet ändra lydelsen
InfU består av informationsansvarig tillika ordförande, vice ordförande,
arkivutskottets ordförande samt erforderligt antal övriga ledamöter.
till
InfU består av informationsansvarig tillika ordförande, vice ordförande,
arkivutskottets ordförande, erforderligt antal kårfotografer samt
erforderligt antal övriga ledamöter.

att

i Utskottsdirektiv Arkivutskottet
Informationsutskottet §7.6.2.

Motion angående Kårfotografer

flytta

§7.2.3

till

Utskottsdirektiv
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 3 mars 2016
Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016

Motion angående Kårfotografer

I tjänsten,

NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig 2016

Motion angående Kårfotografer

DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig 2015

MATTIAS EKLUND,
Arkivutskottets Ordförande 2016

2 ( 2)

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 7 april 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Motion angående Riktlinjer för utgående remisser
I enlighet med Verksamhetsplanspunkten om Kåren och sektionerna har riktlinjer för utgående remisser
tagits fram. Problembilden har varit att, främst, sektionerna ofta inte har varit insatta i större
beslutsprocesser i beslut som berör de själva. Detta har i sin tur lett till att sektionerna sällan har varit
tillräckligt insatta i vilka policyer eller lydelser i andra styrdokument som faktiskt gäller de själva. Detta
skapar onödiga problem vilka skulle kunna lösas genom att följa arbetsordningen i de bifogade riktlinjerna.
Vidare kommer rimligen mer informerade, mer accepterade och därmed objektivt bättre beslut att fattas
med en rigorös och tydlig remissprocess. Under detta verksamhetsår har en stor mängd remisser skickats ut,
i stort enligt förslaget, vilket har mottagits idel positivt av remissinstanserna. Av dessa anledningar anser
motionärerna att riktlinjerna bör antas.

Därför föreslår undertecknade
att Styrelsen antar Riktlinjer för utgående remisser enligt bilaga

I tjänsten, dag som ovan

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON

JOHN ALVÉN

Styrelseordförande 2015/2016

Aktivitetssamordnare 2016

Styrelsehandling
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RIKTLINJE
Utgående remisser

Antagen:
Kårstyrelsemöte 2016-04-13

Riktlinje för utgående remisser

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att säkerställa nödvändig förankring av större beslut, vilket leder till att
bättre informerade och mer accepterade beslut kan fattas.

Omfattning
Riktlinjerna är gällande för Teknologkåren centralt.

Historik
Riktlinjerna fastställdes enligt beslut på Kårstyrelsemöte nr 14 2015/16.

Användning
Denna riktlinje beskriver hur en välförankrad beslutsprocess som leder fram till en större förändring av
ett styrdokument bör se ut. Även förändringar eller större beslut utanför styrdokumentsstrukturen bör
handhas enligt samma process.

Vem ska få remissen?
Tumregeln för huruvida en remiss ska begäras är ”om en part berörs av beslutet ska denna part
involveras i beslutsprocessen”.
Det är, inför en remiss, viktigt att förslagsställaren noga tänker igenom om den begärda remissen
kommer tas hänsyn till. En remiss ska bara skickas ut om remissinstansen är relevant och om
remissvaret kommer vägas in i helhetsbedömningen. Det är förslagsställarens ansvar att bedöma
huruvida det förestående beslutet kräver en remissprocess och vilka remissinstanser som i så fall ska
nyttjas.
Det ska för varje remissinstans tydligt framgå vilka andra remissinstanser som finns.

Vem skickar ut remissen?
En remiss ska vanligtvis skickas ut direkt från förslagsställaren. En remiss till en Fri förening bör dock
skickas ut av den av Styrelsen fastställda kontaktpersonen för den Fria föreningen.

Hur behandlas remissen?
Om frågan remissen behandlar faller inom ramarna för vad ett kollegium behandlar bör detta kollegium
få ta del av remissen, och anses som en remissinstans. Den för kollegiet ansvarige funktionären ansvarar
då för att remissen hamnar på dagordningen.
Önskas remissvar från en Sektionsstyrelse ansvarar förslagsställaren för att Sektionsstyrelsen får ta del av
remissen. Respektive sektionskontakt bör se till att remissen hamnar på dagordningen.

Riktlinje: Utgående remisser
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Remissprocessen
Ett följebrev innehållandes information rörande remissprocessen ska skickas med till varje
remissprocess. Varje remissinstans kan således få information om varför en remiss skickas ut, vad
remissinstansernas åsikter ska användas till och när ett beslut i frågan kan väntas.
Det är centralt att varje remissinstans får gott om tid att svara på remissen. Instansen ska hinna läsa
igenom förslaget, diskutera det och formulera ett svar. Då det i många fall är studentorganisationer,
främst Sektioner eller Fria föreningar, som är remissinstanser bör instansen få minst 15 läsdagar att
svara.

Efter beslut
När ett beslut i frågan remissen berör har fattats ska alla remissinstanser informeras om beslutet.
Förslagsställaren ansvarar för att en sammanfattning av beslutet delges samtliga remissinstanser senast 5
läsdagar efter fattat beslut.

Riktlinje: Utgående remisser
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STYRELSEHANDLING
Uppföljning av verksamhetsplan

Kårhuset Lund, 7 april 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Uppföljning av verksamhetsplan
Verksamhetsåret 2015/2016 börjar lida mot sitt slut varför en checkpoint av hur arbetet med
verksamhetsplanen för gällande verksamhetsår är på sin plats.
Varje verksamhetsplanspunkt kommer att diskuteras under mötet och ansvarig för respektive punkt
ombeds redogöra för hur arbetet har gått, hur det planeras att gå och om hjälp behövs för att färdigställa
arbetet. Detta kommer ligga som diskussionsunderlag för Styrelsen.

För verksamheten,

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016

Uppföljning av verksamhetsplanen
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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

Motion angående XXXX
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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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Motion angående omdisponering
av nollningens budget

Kårhuset Lund, 7 april 2016
Nicolás Salas, Nollegeneral 2016

Nollningsbudgeten brukar sällans användas till sin helhet av olika anledningar. Undertecknad
skulle vilja använda större delar av NollUs budget men inte just där budgeten förslår det.
NollU har kommit på att vi ska kunna realisera vår vision av hur vi vill se ut under
nollningen kommer vi behöva hjälp av en skräddare för en viktig del av vår beklädnad.
Jag vill ej föreslå att jag får fullständig frihet med budgeten för jag finner en mening i att den
är så partitionerad i sättet det är idag. NollU vill däremot inte fika för 8000 kr eller ha en
allmän arbetsglädje för 4000 kr samt ha en budget för dekoration av regattabalen för 6000 kr
lika mycket som vi anser att delar att de pengar skulle hjälpa oss realisera vår vision för våra
kläder till nollningsperioden 2016.
Jag föreslår inte en budgetsändring för jag tycker det är bra med en viss frihet från år till år
och att låta NollU disponera varje år en del av sina pengar på de som de anser är mest
väsentligt. Jag anser också att att ta bort pengar från vår egen fika och arbetsglädje inte
innebär att vi får mera för pengar som annars skulle gå till någon annan under nollningen
eller dess planering.

Ett större frihet i omdisponeringen av Nollningsutskottets budget skulle tillåta NollU lägga
pengar på det som utskottet tycker är viktigt men med eftertanke på att allt det väsentliga i
nollningen skall ändå realiseras.
Jag yrkar därför på
att

Låta NollU använda pengar på som vanligtvis brukas användas under
NOL01 (Nollning allmänt) 7690 Arbetsglädje och
NOL05 (Regattabal) 4310 Arrangemang kostnader
under NOL01 5480 arbetskläder

I teknologkårens och min personliga tjänst,

NICOLÁS SALAS,
Nollegeneral

Motion angående omdisponering
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FÖRTYDLIGANDE
Tilldelning av meritvärde

Förtydligande angående tilldelning av meritvärde
Syfte
Syftet med riktlinjen angående tilldelning av meritvärde är att förtydliga processen för tilldelning av
meritvärde, samt vilken typ av engagemang som ska meriteras.

Omfattning
Riktlinjerna är gällande för studenter vid Lunds Tekniska Högskola.

Definition
AF

Akademiska Föreningen vid Lunds universitet

LTH

Lunds Tekniska Högskola

LU

Lunds universitet

SOUP

Teknologkårens Studiesociala- och utbildningspolitiska program

TLTH

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Process
Under vårterminen 2016 har samtal först i Världsmästarkollegiet, Studierådsordförandekollegiet samt
Fullmäktige. Därtill har det en utvärdering gjorts med LTHs internationella avdelning.

Revidering och tillägg
I samband med beslutet år 2016 gjordes två större tillägg, dessa rör Projektgrupp ARKAD samt
nollningsansvariga vid kår och sektion. Därtill har det gjorts en mindre revidering för att förtydliga.

Bakgrund
Anledningen till att blanketten för meritvärde utvärderas och revideras är för att det uppkommit
tvetydigheter, exempel på detta är att tanken om att ”likvärdigt engagemang som är sektionsöverskridande
ska ge samma meritvärde” inte har uppfyllts i 2015 års blankett för tilläggsmeriter. Rektorsbeslutet år 2016
syftar till att förtydliga meriteringen, dels för att göra det enklare och mer säkert för studenten vad det är
som gäller samt underlätta handläggningen av ärendena som LTH hanterar inför utlandsstudier.

Beslutsgrunder
Teknologkårens Studiesociala- och utbildningspolitiska program tar upp alla frågor som berör
grundutbildningen och häri finns grunden till varför TLTH anser att studenter vid LTH ska tilldelas
meritvärde. Nedan är ett utdrag.
11 Utlandsstudier, 11.2 Antagning och urval
Urvalet till utbytesstudier ska utgå ifrån två aspekter - studentens möjlighet att vara en bra ambassadör för LTH samt hur
mycket studenten kan få ut av utbytesstudierna ur ett akademiskt perspektiv. Bra studieresultat såväl som ideellt engagemang
ska vara meriterande vid urvalet.
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Upplägg
Bedömningen av meritpoäng görs utifrån de två ståndpunkter ”ambassadör” och ” ideellt engagemang”
vilket tydligt framgår i SOUPen. Bedömningen görs enligt de tre nivåerna: övergripande ansvar, del av
ansvar samt ledamot. De två förstnämnda uppnår kravet om ambassadör, samtliga tre ska uppnå kravet om
internationalisering men behöver inte vara ideella.

Ambassadör för LTH
En ambassadör definieras som den med det övergripande ansvaret. Detta innebär att personer i
ledarställning uppfyller detta kriterium. Personen kommer även ha arbetat för ökad internationalisering och
likabehandling. Att personen har varit ansvartagande ger en god grund för att hen är meriterad för
utlandsstudier oberoende om personen har varit aktiv vid LU, LTH eller Studentlund.

Ideellt engagemang
Oberoende om det är för kår eller dylikt premieras ideellt engagemang, det ska däremot vara studentikost
och relevant till arbetet. Det ideella engagemanget kan dels vara givande inför utlandsstudierna, dels ska de
minska barriären för de internationella studenter som är på utbyte i Lund.

Till grund för regler för behörighet, meritvärdering, rangordning och
nominering till utbytesstudier – argumenterande bakgrund
Heltids- eller deltidsarvoderad av TLTH eller inom Studentlund (även AF)
Även om heltidare vid TLTH, Kuratel/Quratel vid nation eller AFs presidie får arvodering för sitt uppdrag
anses det att dessa personer är mycket goda ambassadörer för Lund. Med deltidsarvoderad menas
Nollegeneral vid TLTH. I och med att de jobbar för Lunds studentliv jobbar de även för de internationella
studenterna. Därtill förutsätter dessa poster ett längre ideellt engagemang. Dessa personer visar vanligen
även på ett gott ledarskap och premieras därför inför utlandsstudier.
Styrelsemedlem vid kår, sektion eller fri förening vid TLTH
Styrelsemedlemmar vid kår sektion eller fri förening arbetar aktiv för en inkluderande miljö på Campus. I
deras verksamhet tar de ett aktivt ställningstagande för internationalisering. Styrelsemedlemmar vid kår och
sektion har valt att ta ett större ansvar för studenterna vid LTH. Detta gäller för studenterna i alla dess
uttryck: utbildnings-, fritids- och näringslivsverksamhet. Därtill uppfyller även stödfunktionerna en solid
grund för att verksamheten kan fortskrida. De fria föreningarna är upptagna i TLTHs verksamhet och tar
en aktiv roll för studenternas studiesociala sysselsättning.
Ordförande vid en av AF erkänd studentförening eller utskott
Det är inte enbart engagemang centralt vid LTH som meriteras, även ett större ansvarstagande vid AF anses
vara en god grund inför utlandsstudier. TLTH är positiva till ideellt engagemang i all dess form, så länge det
gynnar studenternas liv i Lund. AF syftar till att berika Lunds studentliv vilket ligger i linje med att vara en
ambassadör för Lund.

Projektgrupp ARKAD
Teknologkårens arbetsmarknadsmässa förverkligas genom projektgruppen ARKAD, under ledning av
projektledare för ARKAD. De senaste åren har mässan fortsatt att växa och fokus läggs allt med för att vara
en mässa för alla studenter vid LTH. ARKAD jobbar allt mer med likabehandling och internationalisering,
både gästföreläsare men även företag som är intresserade av att anställa icke svensktalande personer bjuds
in. En utveckling i som Projektgruppen aktivt jobbar för. Att vara en del av projektgrupppen för ARKAD
inkluderar både ansvarstagande, ambassadörskap och ett arbete gällande likabehandling och
internationalisering. Projektgruppen arbetar gemensamt för att mässan ska vara inkluderande och har
Riktlinjer angående internationalisering vid
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således ett plant delat ansvar för de internationella och inkluderande frågorna, de har specifika
ansvarsområden och får här ledaregenskaper av att leda en större grupp och vara en ambassadör för dem,
därtill har Projektgrupp ARKAD även möjlighet att påverka nationellt då de har utbyte med andra mässor.

Likabehandlingsombud
Ombudens roll på sektionerna växer allt mer och frågorna integreras med ”alla studenters roll”, även de
internationella inkluderas i likabehandlingsombudets arbete. Därtill är detta ett av de områden som vi i
Sverige är förespråkare för och nästintill innovativa. Studenterna vid LTH är en förespråkare när det gäller
likabehandling internationellt. Med denna erfarenhet tros studenterna som åker på utbyte ha en meritering
och större möjlighet att påverka. Likabehandlingsombuden har ett delansvar i det studiesociala arbetet som
sker på LTH, därtill är dessa goda ambassadörer för likabehandlingsfrågor. Slutligen arbetar de för
internationella frågor och framförallt för att inkludera de internationella studenterna i verksamheten både på
och i nära anknytning till utbildningen.

Nollningsansvariga
De som ansvarar i nollningen och mottagningen vid LTH har ett delansvar och arbetar aktivt för de
internationella studenternas roll. Nollningsansvariga har ett betydelsefullt uppdrag eftersom dessa utgör den
första kontakten med Kåren centralt och sektionerna. De nollningsansvariga arbetar aktivt för de
internationella studenterna under och i linje med att all verksamhet ska genomsyras av internationalisering
har de nollningsansvariga en betydande roll. Det är dessa personer som bemöter studenterna när de är
nyantagna vid LTH, det är dessa som till stor del väcker intresse för engagemang och som får studenterna
att bli inkluderade. Nollningsansvariga är därtill även ambassadörer för Lund som studentstad.
Med ansvarig för nollningen under höst och vår menas Head of International Introduction, Colonels, Phøs,
Fös, Stab, Øverste och Vice Nollegeneral). Nollegeneralen hanteras som deltidsarvoderad, internationell
fadder hanteras separat.

IAESTE och BEST
Dessa är två organisationer som arbetar med internationella frågor på internationell och nationell nivå, även
på lokal nivå tar de en ledande roll för den internationella verksamheten. De erbjuder förberedande
moment inför utlandsstudier, de erbjuder utlandsstudier och praktik samt För att tilldelas meritpoäng krävs
två terminers engagemang, det är ordförande som hanterar intygen. Att vara engagerad innebär således ett
aktivt engagemang.
IAESTE är en ideell organisation som finns representerat i över 80 länder runt om i världen. De arbetar
sedan 1948 för att stimulera internationellt utbyte och att öka förståelsen mellan studenter och arbetsgivare
från olika länder. Deras platser rör sig framför allt inom områdena teknik, naturvetenskap och arkitektur.
BEST Lund har funnits sedan 1992 och är en del av Teknologkåren, på så sätt har de stora möjligheter att
genomföra de projekt de önskar. Som medlem får du till exempel chansen att resa och träffa studenter runt
om i Europa, engagera dig i organiseringen av sommarkurser och ingenjörstävlingen EBEC som hålls varje
vår. De är en grupp på cirka 15 studenter som träffas varje vecka och tillsammans anordnar aktiviteter dels
för studenterna på LTH och dels för andra ingenjörsstuderande runt om i Europa.

Världsmästare vid sektion
Vid sektionerna är det världsmästaren som ansvarar för samordningen och anordningen av aktiviteter för
internationella studenter. De utgör även en stor roll av det kårcentrala arbete som görs när det gäller
internationalisering. För att kunna främja integreringen av internationella studenter har världsmästarna en
central roll i det sektionsöverskridande arbetet när det gäller internationalisering. Därtill har världsmästarna
en mer ansvarstagande roll när det gäller mottagningen av internationella studenter. Vanligen leder även
världsmästaren ett utskott vid sektionen som utöver aktiviteter även studiebevakar mastersprogrammen
tillsammans med studierådet.
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Internationell fadder
För arbete med att vara de nyantagna eleverna tillmöte i sin roll som fadder ges de internationella faddrarna
vid LU och LTH meritvärde inför utlandsstudier. Detta då dessa faddrar aktivt jobbar för de
internationellas roll, de har således ett större ansvar än de faddrar som inte uttryckligen har ett
internationellt engagemang. Dessa utgör en ledamot i hierarkin ”ansvar, delansvar och ledamot” och utgör
således grunden för lägst poäng på skalan. Dessa personer har också ett förberedande uppdrag och till viss
del utgör de en ambassadör när de är i direkt kontakt med studenterna.

Internationellt utskott
Ledamot i sektionens internationella utskott arbetar aktivt för att integrera de internationella frågorna i
sektionens verksamhet. De driver även projekt och påverkansarbete lokalt på sektionen för att belysa de
internationella studenternas perspektiv. Precis som för internationell fadder anses dessa vara en god
ambassadör i sitt arbete gällande internationalisering.

Riktlinjer angående internationalisering vid
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

4 (4)

STYRELSEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Motion angående organisering och
tillsättande av studeranderepresentanter
Bakgrund
Hur studeranderepresentanter är organiserade och hur de väljs varierar mellan sektionerna
vilket skapar stor oreda och onödig arbetsbelastning. Oredan påverkar representanterna
negativt eftersom tid läggs på organisering och samordning istället för att ge representanterna
den utbildning och stöd som de behöver. Tidigare tillsatte sektionerna representanter efter
tycke och önskemål vilket gör det oerhört svårt för oss centralt att hantera. Ännu mer då
dessa sedermera även ska rapporteras till LTH centralt.
Tillvägagång
Linnea påbörjade arbetet under sin tid som VKOi och Linn fortsatte dialogen med SRX,
därtill har det slutliga förslaget även tagits fram i samråd med SRX och varit på remiss hos
samtliga sektionsstyrelser (främst sektions- och studierådsordförande).
Samtliga parter är enade om vikten att doktoranderna har minimun en ordinarie och en
suppleant och för de institutioner där doktoranderna har flertalet studerande har de fått fler
platser och således inflytande i institutionsstyrelser. Sektionerna är matchade mot de program
som de är centrerade kring för att de studenter som tar kurser vid institution också ska kunna
påverka utbudet och bevaka att utbildningen som LTH har är med hög kvalitet.
Remiss
För att detta nu ska gälla för samtliga har förslaget varit på remiss hos sektionerna.
De som synpunkter som har inkommit är
1. Problematiken för sektioner där t.ex. studierådsordförande sitter på verksamhetsår
istället för kalenderår. Svaret på detta är att det handlar om den centrala hanteringen
och att det inte försvårar studierådsordförande att vara en representant i
styrelsen/programledningen. Hanteringen sker enligt att studieråd rapporterar till UI
och inte att UI ska inhämta information från studieråden varje termin.
2. Sektionen för Ekosystemteknik önskar en suppleant plats i institutionsstyrelsen för
Energivetenskaper.
3. Sektionen för Väg- och vattenbyggnad godkänner att Bi och L inkluderas i Vs
institutionsplatser och att det inte längre är en uttalad uppdelning mellan
programmen, jämför med F-sektionen och dess tre program.
4. Ing-sektionen är positiva till inflytande i institutionsstyrelser.
5. Doktoranderna värderar vikten av att de som är med i institutionsstyrelserna är de
som faktiskt verkar vid sektionen. Det har således mindre inverkan om den
studerande är representerad som TLTH eller LUNA.
Konkreta förändringar
Det kan vara svårt att förstå skillnaden i förslaget mot hur det tidigare var men de tre
centrala delarna är
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1. Rutin i organiseringen av representanterna1,
2. En process för tillsättandet av posterna som är homogen och transparent2,
3. Förbättrad och utvecklad matchning mellan sektion och institutionsstyrelse3.

Förslag
Något borde ha gjorts för länge sedan men det har varit ett maffigt och tungt projekt som nu
äntligen – förhoppningsvis – kan dras i hamn!
Jag yrkar därför på
att

bifalla del 1 angående tillsättande av studeranderepresentanter.

att

bifalla del 2 angående organisering av studeranderepresentanter.

I tjänsten,

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande, internationella frågor 2015

LINN SVÄRD
Vice Kårordförande, internationella frågor 2016

Det är tydligt vilken mandatperiod som gäller och att denna gäller för samtliga sektioner.
Hur valen annonseras och tillsätts är specificerade.
3 De sektioner som läser vid en institution är orienterade så att det matchar deras program.
1
2
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Organisering av studeranderepresentanter
Det här dokumentet behandlar organiseringen av studeranderepresentanter i följande organ:
Programledningar
Institutionsstyrelser
Dokumentet täcker främst två delområden; tillsättandet av studeranderepresentanter samt
organiseringen av studeranderepresentantkollegier och -arbetsgrupper.
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Del 1 – Tillsättande av studeranderepresentanter
Programledningar
Nomineringar till posterna inkommer från respektive studieråd och fastställs därefter på ett
Kårstyrelsemöte. Beslutet om vem som ska nomineras bör ha tagits på ett studierådsmöte.
Nomineringarna ska ha inkommit till Kårens Utbildningsutskott innan mandatperiodens
start. Emellertid tappar inte ett studieråd nomineringssrätten till en programledning i det fall
att nomineringen kommer in senare än så.
Institutionsstyrelser
Exklusiv nomineringsrätt
Nomineringar till posterna inkommer från respektive studieråd, i enlighet med
nomineringsrätten (se bilaga), väljs av Utbildningsutskottets Ledningsgrupp och fastställs
därefter av Kårstyrelsen. Beslutet om vem som ska nomineras bör ha tagits på ett
studierådsmöte.
Nomineringarna ska ha inkommit till Kårens Utbildningsutskott innan mandatperiodens
start. I det fall ett studieråd inte har skickat in sin nominering i tid tappar studierådet sin
exklusiva nomineringsrätt. Från och med mandatperiodens början kan alla studieråd och
Utbildningsutskottets Ledningsgrupp nominera till lediga poster inom samtliga
institutionsstyrelser.
Öppen nominering
Om det finns en eller flera studentrepresentanter nominerade till suppleant/-er i en
institutionsstyrelse och det finns otillsatta ordinarie platser vid mandatperiodens början, så
kommer dessa tillfalla suppleanterna. Platserna kommer tillfalla suppleanterna enligt den
ordning de är listade i bilagan. Om det finns en otillsatt ordinarie plats så tillfaller den alltså
suppleanten överst i listan, om det finns två otillsatta ordinarie platser så tillfaller de
suppleanterna överst och näst överst i listan och så vidare.
En vecka efter mandatperiodens början går alltså Utbildningsutskottet igenom alla
nomineringar, flyttar upp eventuella suppleanter till ordinarie poster och meddelar därefter
alla studieråd vilka poster som de nu kan nominera till. Därefter har Ledningsgruppen och
alla studieråd fram till och med söndag lv 2 att nominera till vilken vakant post som helst.
Om flera studieråd nominerar till en och samma post, fattar Kårstyrelsen beslut om vem som
ska väljas efter rekommendation från Utbildningsutskottet.
Om det fortfarande finns vakanta platser öppnas återigen en nomineringsperiod upp, där alla
studieråd kan nominera till alla platser. Så sker totalt en gång per läsperiod med deadline
söndag lv 2. Se tabellen nedan för en översikts av alla nomineringsperioder.
Avsägningar
I de fall en representant avsäger sig sin post under mandatperioden tillsätts en ny
representant i enlighet med öppen nominering.
Doktorandsektionen
Doktorandsektionen har alltid exklusiv nomineringsrätt till minst två studeranderepresentantplatser i varje institutionsstyrelse, av vilken minst en är ordinarie. Denna
exklusiva nomineringsrätt kvarstår även om sektionen inte nominerar representanter innan
mandatperiodens början. I de fall Doktorandsektionen har exklusiv nomineringsrätt till fler
än två studeranderepresentantposter i en institutionsstyrelse så öppnas det upp för öppen
nominering till alla poster utom två en vecka efter mandatperiodens början. Dessa två poster
är i första hand en ordinarie och en suppleantpost.
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Motion angående studeranderepresentanter

Tidsschema
Nomineringsperiod

Nomineringsdeadline Nomineringsrätt

Exklusiv
nominering

Mandatperiodens start

Enligt bilaga

Öppen nominering
1

Söndag lv 2, lp 3

Alla studieråd + Utbildningsutskottets
ledningsgrupp

Öppen nominering
2

Söndag lv 2, lp 4

Alla studieråd + Utbildningsutskottets
ledningsgrupp

Öppen nominering
3

Söndag lv 2, lp 1

Alla studieråd + Utbildningsutskottets
ledningsgrupp

Öppen nominering
4

Söndag lv 2, lp 2

Alla studieråd + Utbildningsutskottets
ledningsgrupp

Mandatperioder
Mandatperioden för studeranderepresentanter i ovan nämnda organ är 1 januari till 31
december.
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Del 2 – Studeranderepresentantskollegier och arbetsgrupper
Studeranderepresentantsarbetsgrupper
Alla studentrepresentanter (ordinarie såväl som suppleanter) organiseras i arbetsgrupper,
baserat på vilket organ de är en representant i. Det ska alltså finnas en arbetsgrupp per
institutionsstyrelse och en per programledning.
Inför var och ett av organets möte bör arbetsgruppen diskutera de punkter som finns på
agendan. På så sätt förankras åsikterna hos alla berörda programs studieråd, och det spelar en
mindre roll om ett studieråd tilldelas en ordinarie plats eller en suppleantplats. I övrigt är det
upp till var och en av arbetsgrupperna att själva avgöra i vilka sammanhang de vill träffas.
Kontaktperson
Varje arbetsgrupp ska i början av året utse en kontaktperson (det spelar ingen roll om denna
är ordinarie ledamot eller suppleant i organet). Denna kontaktperson har som främsta
uppgift att vara en länk mellan arbetsgruppen och Kåren centralt samt till arbetsgrupper. Det
innebär att det är kontaktpersonen i respektive arbetsgrupp som bör kontaktas om Kåren
centralt undrar vad som händer i ett specifikt organ. Dessutom innebär det att
kontaktpersonen ska representera sin arbetsgrupp i studeranderepresentants-kollegiet, se
nedan. Dessutom föreslås att kontaktpersonen tar ansvar för att sammankalla
arbetsgruppens möten.
I samband med att en person nomineras till studeranderepresentant ska denne också uppge
om den vill/inte vill/kan tänka sig att vara kontaktperson för sitt organ.
Studeranderepresentantkollegier
Ett studeranderepresentantkollegium består av kontaktpersonerna i de arbetsgrupper som
kan kopplas till ett specifikt utbildningsområde. På varje kollegiemöte medverkar UI (eller
annan person från Utbildningsutskottets Ledningsgrupp) som dessutom ansvar för att kalla
till och hålla i mötet.
Varje studeranderepresentantkollegium bör träffas åtminstone två gånger per termin. Detta
sker när Utbildningsutskottets Ledningsgrupp anser lämpligt, men med riktmärket ett möte
omkring mitten av varje läsperiod.
På kollegiemötena diskuteras ämnen som anses vara relevanta i flera organ, det vill säga i
flera institutionsstyrelser och/eller programledningar. Den som kallar till mötet ansvar för att
se till att arbetsgrupperna inkommer med relevanta ämnen att diskutera samt att lyfta andra
relevanta diskussioner (till exempel sådant som är aktuell i Ledningsgruppen för
Grundutbildning).
Utbildning och uppstartsmöten
I början av varje mandatperiod ska en utbildning hållas för alla studeranderepresentanter.
Utbildningen behandlar LTHs och Kårens struktur, Kårens åsiktsprogram och arbetet inom
arbetsgrupperna och kollegierna tas upp.
Utbildningen bör avslutas med att varje arbetsgrupp får möjlighet att träffas och diskutera
kort hur de vill arbeta under året. Här bör en kontaktperson utses samt rapporteras in till
Kåren. Det är också önskvärt att förra årets kontaktperson eller någon annan som satt i
arbetsgruppen förra året närvarar och berättar hur de arbetade.
Om det inte är tillräckligt många närvarande i en arbetsgrupp så kan denna grupp träffas vid
ett senare tillfälle för att diskutera dessa frågor samt bestämma en kontaktperson. Detta möte
kallas till och hålls i första hand av förra årets kontaktperson, i andra hand av UI.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Bilaga 1: Nomineringsrätt institutionsstyrelser
Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

A

Ordinarie

V4

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

A

Suppleant (3)

V

Institutionsstyrelsen för BME
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

E

Ordinarie

E

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

F

Suppleant (3)

M

Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

V

Ordinarie

V

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

W

Suppleant (3)

V

4

För V avses V-sektionen och inte enbart Väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

Motion angående studeranderepresentanter

7 (14)

STYRELSEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Institutionsstyrelsen för byggvetenskaper
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

V

Ordinarie

Ing

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

A

Suppleant (3)

M

Institutionsstyrelsen för designvetenskaper
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

A/ID

Ordinarie

M

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

D

Suppleant (3)

M

Institutionsstyrelsen för elektro- och informationsteknik
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

E

Ordinarie

D

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

E

Suppleant (3)

F

Motion angående studeranderepresentanter
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STYRELSEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Institutionsstyrelsen för energivetenskaper
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

M

Suppleant (1)

W

Suppleant (2)

M

Suppleant (3)

Dokt

Institutionsstyrelsen för immunteknologi
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

K

Suppleant (1)

F

Suppleant (2)

Dokt

Suppleant (3)

Dokt

Institutionsstyrelsen för kemiteknik
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

K

Suppleant (1)

W

Suppleant (2)

K

Suppleant (3)

Dokt

Motion angående studeranderepresentanter
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STYRELSEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

K

Suppleant (1)

K

Suppleant (2)

K

Suppleant (3)

Dokt

Institutionsstyrelsen för maskinteknologi
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

M

Suppleant (1)

M

Suppleant (2)

M

Suppleant (3)

Dokt

Institutionsstyrelsen för reglerteknik
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

F

Ordinarie

M

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

E

Suppleant (3)

D

Motion angående studeranderepresentanter
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STYRELSEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

V

Ordinarie

W

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

V

Suppleant (3)

Dokt

Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

I

Ordinarie

M

Suppleant (1)

I

Suppleant (2)

M

Suppleant (3)

Dokt

Institutionsstyrelsen för datavetenskap (CS)
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

D

Ordinarie

F

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

F

Suppleant (3)

D

Motion angående studeranderepresentanter
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STYRELSEHANDLING
Motion angående studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Institutionsstyrelsen för Fysik (Fysiska institutionen)
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

F

Suppleant (1)

Dokt

Suppleant (2)

F
Institutionsstyrelsen för Matematik (MC)

Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

F

Suppleant (1)

I

Suppleant (2)

Dokt

Institutionsstyrelsen för Kemi (KILU)
Post

Studieråd med nomineringsrätt

Ordinarie

Dokt

Ordinarie

K

Suppleant (1)

W

Suppleant (2)

Dokt

Motion angående studeranderepresentanter
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Motion angående studeranderepresentanter

Bilaga 2: stux-tillhörighet
stuxA
Institutionsstyrelser

Programledningar

Biomedicinsk teknik

E

Datavetenskap

D

Elektro- och informationsteknik

C
BME
Högskoleingenjör E & D

stuxB
Institutionsstyrelser

Programledningar

Fysiska

F

Matematikcentrum

N

Reglerteknik

Pi

Teknisk ekonomi och logistik

I

stuxC
Institutionsstyrelser

Programledningar

Immunteknologi

B&K

Kemiska (KILU)

W

Kemiteknik

Bi & RH

Livsmedelteknik

Motion angående studeranderepresentanter
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 5 april 2016_
Thörnqvist & Svärd_

Motion angående studeranderepresentanter

stuxD
Institutionsstyrelser

Programledningar

Teknik och samhälle

V

Bygg- och miljöteknik

L

Byggvetenskaper

A

Arkitektur och byggd miljö

Högskoleingenjör Byggteknik

stuxE
Institutionsstyrelser

Programledningar

Maskinteknologi

M

Designvetenskaper

ID

Energivetenskaper

Motion angående studeranderepresentanter
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Kårhuset Lund, 7 april 2016
Malin Riddarström. Projektledare
ARKAD 2016

STYRELSEHANDLING
Motion angående större förråd

Motion angående större förråd
Bakgrund
Just nu delar NollU, ARKAD och F1 Röj på ett förråd på 33 kvadratmeter på Ideon
Gateway. Förrådet kostar 43 763 kr per år det vill säga ungefär 1326 kr per kvadratmeter.
Problemet är att förrådet är alldeles för lite för alla tre utskott i dagsläget och vi behöver mer
plats till våra saker. Till saken hör att ARKAD även funderar på att köpa in en hållbar matta
till nästa verksamhetsår och behöver då någonstans att förvara den. I dagsläget finns ingen
plats för att förvara mer saker i förrådet och vi behöver därför ett större. Att hyra ett förråd
på Ideon Gateway på ca 70 kvadratmeter kostar 87 500 kr per år det vill säga 1250 kr per
kvadratmeter. Ett nytt förråd skulle lösa vår platsbrist och även göra det möjligt att köpa in
en hållbar matta. Dessutom skulle de saker som ARKAD endast använder i samband med
mässan kunna flyttas från den nuvarande platsen i fotoklubben till långtidsförvaring i
förrådet. Att förvara färre saker i fotoklubben är något som nuvarande Pedell har uttalat sig
positivt om.
Ifall ett större förråd blir aktuellt kommer utskotten tillsammans behöva strukturera upp
förrådet och dela in områden för respektive verksamhet för att ordning och reda ska
bibehållas. Kostnaden av förrådet delas förslagsvis in efter hur stor yta respektive utskott
behöver, men detta är något som budgetgruppen borde diskutera tillsammans med
utskottsordförandena.

Förslag
Ett större förråd löser våra nuvarande förvaringsproblem och möjliggör inköpandet av en
hållbar mässmatta.
Jag yrkar därför på
att

Styrelsen godkänner att vi hyr ett större, dyrare förråd och säger upp
hyreskontraktet för det mindre förrådet

I tjänsten,

MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

Motion angående större förråd

JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 7 April 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S14 15/16

§3

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

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Karin Dammer till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 20 april och justerat den 27 april.

§16

Samtliga förslag till riktlinjer, utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar finns i ett
separat dokument.

§20

Frågan bordlades föregående möte.

§21

Frågan bordlades föregående möte.

§22

Frågan bordlades föregående möte.

§23

Frågan bordlades föregående möte.

§24

Notera att inköp av arbetskläder går på gällande verksamhetsårs budget (15/16)
medan en förändring av regattabalen påverkar nästkommande verksamhetsårs budget
(16/17).

§28

Handhavandet av nomineringar kommer att diskuteras på mötet.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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ARBETSBESKRIVNINGAR

Kårhuset Lund, 12 december 2015

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.
Åligganden
Det åligger Presidiet
att kontinuerligt informera medlemmarna om Teknologkårens löpande verksamhet,
att vara medlemmarna behjälpliga med svar på frågor rörande Teknologkårens arbete,
att kontinuerligt sköta Teknologkårens kontakter med externa organisationer och myndigheter
vilkas verksamhet berör medlemmarna,
att bevaka högskoleorganens och andra tillämpliga externa organs arbete i utbildningsfrågor
och studiesociala frågor som berör teknologerna vid LTH,
att följa diskussioner i organisatoriska frågor inom SFS, Reftec, LUS och AF,
att följa diskussioner i utbildningsfrågor och studiesociala frågor inom SFS, Reftec, LUS,
riksdagen, utbildningsdepartementet och högskoleverket,
att ansvara för beredningen av anslagsäskande i samråd med berörda parter, samt
att där inte annat beslutas verkställa Kårstyrelsens beslut.

Policy för valberedningen
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Aktivitetssamordnare
Aktivitetssamordnare är ansvarig för att samordna och utveckla Teknologkårens sociala
verksamhet. Aktivitetssamordnare är inte ansvarig för att arrangera dessa typer av arrangemang
utan är endast ansvarig för samordning, administration och utveckling av verksamheten.
Aktivitetssamordnare är tillika ordförande för Aktivitetsutskottet. Aktivitetssamordare ansvarar
tillsammans med Näringslivsansvarig för Teknologkårens alumniverksamhet
Åligganden
Det åligger Aktivitetssamordnaren
att ansvara för hantering av alkohol och se till att alla som arrangerar aktiviteter med
alkoholhantering har god utbildning inom området.
att vara ansvarig för löpande inköp.
att vara ordförande i Aktivitetsutskottet.
att vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för frågor som rör sociala
aktiviteter.
att samordna och utveckla verksamheten inom Aktivitetsuskottet, Tackmästeriutskottet och
Idrottsutskottet.
att vara Nollegeneralen och Nollningsutskottet behjälplig.
att ansvara för fanborgen.
att hålla god kontakt med sektionernas sexmästare.
att hålla god kontakt med sektionernas aktivitetsansvariga.
att hålla god kontakt med nationerna i Lund.
att hålla god kontakt med Teknologkårens fria föreningar.
att utveckla Teknologkårens alumniverksamhet och möjligheterna att donera pengar till
Teknologkårens verksamhet

Arbetsbeskrivningar
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Generalsekreterare
Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi och
ekonomiska förvaltning. Detta innefattar löpande ekonomisk uppföljning och analys,
förvaltning av Teknologkårens tillgångar, uppföljning och förhandling av avtal samt frågor
som tillhör dessa områden såsom medlemshantering och administration av medlemsavgifter.
Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal i den utsträckning detta inte kan
genomföras av den för uppgiften mest lämpade funktionären. Generalsekreteraren ansvarar
också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i deras arbete.
Generalsekreteraren ansvarar för att bokslut färdigställs för föregående verksamhetsår.
Åligganden
Det åligger Generalsekreteraren
att tillsammans med talmanspresidiet förbereda Fullmäktiges sammanträden,
att stödja talmanspresidiets arbete med Fullmäktiges löpande verksamhet, såsom
sammanställning, distribution och arkivering av kallelser och handlingar,
att årligen i samråd med talmanspresidiet organisera och genomföra Teknologkårens
fullmäktigeutbildning,
att vara Valnämnden behjälplig och stödja Valnämndens arbete,
att svara för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi,
att i samråd med respektive verksamhetsansvarig sammanställa förslag till budget för
nästkommande verksamhetsår, samt
att ansvara för expeditionens handkassa

Arbetsbeskrivningar
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Informationsansvarig
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.
Åligganden
Det åligger Informationsansvarig
att se till att grafiskt material som ges ut i Teknologkårens namn följer dess grafiska profil,
att varje läsvecka ge ut Teknologkårens nyhetsbrev, Kårnytt
att vara ordförande för informationsutskottet,
att ansvara för att medlemmarna informeras om Teknologkårens funktion, samt
att ansvara för Teknologkårens hemsida

Arbetsbeskrivningar
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Kårordförande
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.
Kårordföranden ansvarar för att verksamhetsberättelse färdigställs för föregående
verksamhetsår.
Kårordföranden ansvarar för att styrdokument uppdateras efter förändring.
Åligganden
Det åligger Kårordförande
att övervaka arbetet i Utskotten,
att i officiella sammanhang representera Teknologkåren,
att under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionsordförandena,
att vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för kårordföranden, samt
att Kårordförande ska agera som Teknologkåren vid LTHs aktieägarrepresentant i de bolag
där det är nödvändigt

Arbetsbeskrivningar

5 (11)

Näringslivsansvarig
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.
Åligganden
Det åligger Näringslivsansvarig
att kontinuerligt följa upp arbetsmarknadsfrågor som berör teknologer,
att följa viktigare diskussioner i arbetsmarknadsfrågor inom SFS och Reftec,
att under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas ansvariga för
industrikontakter,
att vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för arbetsmarknads- och
näringslivsfrågor,
att ansvara för försäljning av annonser i Teknologkårens publikationer,
att ansvara för försäljning av adressetiketter ur Teknologkårens medlemsregister,
att ansvara för sponsring,
att arrangera evenemang där Teknologkårens medlemmar får chansen att träffa representanter
från näringslivet,
att i samråd med projektledare ARKAD leda och sammankalla ArmU,
att vara ordförande för Näringslivsgruppen inom ArmU, samt
att kontinuerligt hålla kontakten och samarbeta med karriärcenter på LTH.

Arbetsbeskrivningar
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Pedell
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.
Pedell ansvarar för skötsel och underhåll av Teknologkårens utrustning, för Teknologkårens
samtliga kort och nycklar, samt för uthyrning av Rulle.
Det åligger Pedell att ansvara för Teknologkårens kontakter med Lunds universitets
byggnadsenhet, Akademiska Hus i Lund AB, Lunds Tekniska Högskola och övriga brukare av
Kårhuset i frågor som rör Kårhuset.
Pedell svarar för uthyrning av Teknologkårens lokaler, för att det vid uthyrningar i Kårhuset
finns av Teknologkåren arvoderad service- och garderobspersonal, för att Teknologkårens
lokaler synas efter uthyrning, samt för reklam för Teknologkårens lokaler. Vidare ska Pedell
besluta om eventuella åtgärder om något skadats eller förkommits.
Pedellen är tillika ordförande i Husutskottet.
Åligganden
Det åligger pedellen
att årligen, i samband med budgetarbetet, presentera en underhållsplan för Teknologkårens
inredning och utrustning,
att årligen presentera en underhålls- och renoveringsplan för Lophtet, samt
att årligen presentera ett förslag till riktlinjer och avgifter för all uthyrning i Teknologkårens
regi.
att vara ledamot i Aktivitetsutskottet.

Arbetsbeskrivningar
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Projektledare ARKAD
Projektledare ARKAD ansvarar för att planera, arrangera och utvärdera Teknologkårens
arbetsmarknadsdagar ARKAD.
Åligganden
Det åligger Projektledare ARKAD
att kontinuerligt följa upp arbetsmarknadsfrågor som berör teknologer,
att följa viktigare diskussioner i arbetsmarknadsfrågor inom SFS och Reftec,
att under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas ansvariga för
arbetsmarknadsmässor,
att vara Tekologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för arbetsmarknads- och
näringslivsfrågor,
att arrangera och bjuda in företag till ARKAD,
att i samråd med Närlingslivsansvarig leda och sammankalla ArmU,
att vara ordförande och projektledare för Projektgruppen för ARKAD samt ansvarig för att
lägga upp projektplanen för projektet ARKAD, samt
att kontinuerligt hålla kontakten och samarbeta med karriärcenter på LTH.

Arbetsbeskrivningar
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Vice Kårordförande för internationella frågor
Vice Kårordförande för internationella frågor samordnar och leder Teknologkårens arbete för
internationalisering, samt samarbetar med LTH för ökad internationalisering.
Alternativ titulering är VKOi alternativt Vice Kårordförande.
Åligganden
Det åligger Vice Kårordförande för internationella frågor:
att vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
att samordna och leda Teknologkårens internationaliseringsarbete
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
att under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med och informera sektionernas
studieråd
att sammankalla och leda arbetet i Världsmästarkollegiet
att leda och fördela SRInt:s arbete
att löpande avrapportera SRInt:s arbete till Utbildningsutskottets ledningsgrupp
att vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för internationella frågor
att vara Head of International Introduction behjälplig i dennes arbete

Arbetsbeskrivningar
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Vice Kårordförande för studiesociala frågor
Vice Kårordförande för studiesociala frågor samordnar och leder Teknologkårens
påverkansarbete i studiesociala frågor. Vice Kårordförande för studiesociala frågor är även
Likabheandlingsombud.
Alternativ titulering är VKOs alternativt Vice Kårordförande.
Åligganden
Det åligger Vice Kårordförande för studiesociala frågor:
att vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete
att samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete i studiesociala frågor
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter
att ansvara för information till teknologerna rörande studiemedel och studentförsäkringar
att löpande avrapportera Likabehandlingskollegiets arbete till Utbildningsutskottets
ledningsgrupp
att sammankalla och leda arbetet i Likabehandlingskollegiet
att sammankalla och leda arbetet i Skyddsombudskollegiet
att vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för studiesociala frågor

Arbetsbeskrivningar
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Vice Kårordförande för utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor samordnar och leder Kårens påverkansarbete i
utbildningsfrågor, samt stödjer Kårordförande i dennes arbete.
Alternativ titulering är VKOu alternativt Vice Kårordförande.
Åligganden
Det åligger Vice Kårordförande för utbildningsfrågor:
att vara Kårordförande behjälplig i dennes arbete.
att samordna och leda Teknologkårens påverkansarbete i utbildningsfrågor.
att verkställa av Utbildningsutskottets ledningsgrupp ålagda uppgifter.
att i samarbete med Studierådskollegiet besluta om mottagare av Teknologkårens pedagogiska
pris.
att sammankalla och leda arbetet i Studierådskollegiet.
att leda och fördela Gemensamma Studierådets arbete.
att löpande avrapportera Gemensamma Studierådets arbete till Utbildningsutskottets
ledningsgrupp, samt
att vara Teknologkårens representant i Reftec:s samarbetsorgan för utbildningsfrågor.

Arbetsbeskrivningar
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Riktlinje för Arkivering
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Allmänt om arkivering

3

Möteshandlingar och protokoll
3.1

Fullmäktige

3.2

Kårstyrelsen

3.3

Presidiet

3.4

Kårordförande

3.5

Per Capsulam

3.6

Övriga Organ

4

5

Vid Teknologkåren producerat material
4.1

Dokument

4.2

A/V-material

4.3

Digitala arbeten

4.4

Övrigt

Inkommet material

6

E-post

7

Övrigt

Riktlinje för Arvodering
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Arvodering
2.1

Kårhusservice och Superintendenter






2.2

Timarvodering – lönenivåer, %-andel av prisbasbelopp









2.3

DJ

Riktlinje för Datoranvändande
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Datoranvändande
2.1

Definitioner

2.2

Regler för datoranvändande





Kontoinnehavaren är personligt ansvarig för alla aktiviteter som utförs från
kontot.
Datorsystemet avser normalt kontorsbruk för att lösa, av Teknologkåren,
tilldelad arbetsuppgift.
Vid utskrift ska aktuell avgift betalas.
Gällande regler för SUNET och LUNET samt RFC1855 (Netiquette
Guidelines) ska följas.

2.3

Tolkning

2.4

Rätt till konto samt kontos avslutning



Funktionärer har under sin mandatperiod rätt till konto på datorsystemet.
Datorsystemgruppen har rätt att ge personer som godkänner dessa regler rätt till
konto.




2.5

Påföljd vid brott mot ovanstående regler



2.6

I de fall ingen kontotid är utsatt kan Datorsystemgruppen säga upp rätten till
konto.
Då rätten till konto upphör avslutas kontot utan någon form av meddelande.

Rätten till konto förverkas.
Vid behov kommer Kårstyrelsen behandla ärendet. Brott som faller under
allmänt åtal polisanmäls.

Datorsystemgruppen har befogenhet att utan meddelandeplikt



I mån av driftens intresse ta del av och ändra datorsystemet.
Stänga konto vid misstanke om brott mot dessa regler.

Riktlinje för ekonomiuppföljning
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Ekonomiuppföljning

Riktlinje för Fria föreningar
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Bakgrund

3

Rättigheter















4

Lista över fria föreningar
4.1

Datorföreningen, df

4.2

ElektroTekniska Föreningen vid Lunds Tekniska Högskola, ETF

4.3

Fotoklubben

4.4

Ingenjörer för undervattensteknik, Ifu

4.5

Klätterföreningen CRUX

4.6

LTH-kören

4.7

LAIR

4.8

Lunds Kristna Teknologer, LKT

4.9

Pyrotekniska föreningen

4.10 Pålsjö Ändrar

4.11 Jesperspexet
4.12 Lund Sustainable Engineers

4.13 Teknologkårens idrottsförening

4.14 Engineering World Health Lund Engineering

4.15 Gastronomiföreningen Allium vid Lunds Tekniska Högskola

Riktlinje 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 – Hedertruls/trula

4

Hjältekransen – Hjälte/hjältinna

5

Heltidarpinen

6

Utskottsmedaljer

Riktlinje för grafisk profil
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Riktlinje för handkassa
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Handkassa

Riktlinje för heltidsarvoderade
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2

Arbetstid

3

Tillgänglighet för medlemmar

4

Lunch

5

Friskvård

6

Sjukfrånvaro

7

Kompledighet

8

Närvaro på fullmäktige- och styrelsemöten

9

Ledigheter

Riktlinje för hostingtjänster
1

Formalia
1.1. Sammanfattning

1.2. Syfte

1.3. Omfattning

1.4. Historik

2

Hostingtjänster
2.1

Kundkategorier

2.2

Vilka tjänster som erbjuds

1.5. Prisriktlinjer

Riktlinje för hyressättning
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Hyreskategorier

2.1

3

Prisriktlinjer

Generella boknings- och hyresförhållanden

3.1

Gasquesalen

3.2

Lophtet

3.3

Cornelis

3.4

Innebandysal

3.5

Porslin

4

Teknisk Utrustning

Riktlinje för inhyrande av vakter
1

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

2 Inhyrandet av vakter
2.1

Bakgrund

2.2

Rutiner för inhyrandet av vakter











Riktlinje för Internationalisering
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Information
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̊







3

Evenemang









4

Nollning









5

Utbildningsbevakning
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Sektioner och föreningar





Riktlinje för kollegier
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Kollegier
2.1

Uppgift

2.2

Befogenhet

2.3

Sammansättning

2.4

Inrättande

2.5

Kollegieförteckning

Riktlinje för Lokalplan
1

2

Formalia
1.1

Sammanfattning

1.2

Syfte

1.3

Omfattning

1.4

Historik

Allmänt
2.1

Behovsidentifikation

●
●
●
●
●
●
●
●
●
2.2

Lokalindelning

●
●
●

3

Historia

4

Administration

5

Access

6

Nycklar
6.1

TKHA:

7

6.2

TEK

6.3

HUT

6.4

GU

6.5

KLB

Lokalplan
7.1

Teknologkåren, plan 1

7.2

Beskrivning av lokalerna på plan 1

Lokal:
Användning idag:
Historia:

117: Garderobsförråd
HEK Garderobsförråd
Senast det gjordes om var det förvaring av rulledelar, nollningsöl och damm.
Förrådet disponerades inte av Teknologkåren från början, utan togs över
runt 1998/1999)

Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Pedell
Pedell
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:
Historia:
Dimensionering
Access:

125a: Gasquesal
Sittnings- och Tentamenslokal som Teknologkåren delar med LU Bygg
Har använts till mässor, lunchservering, sittningar, konferenser, tentamen...
ca 700 stående gäster, 380 sittande
Dörr: 301B Öppen, dvs ingen access förutom Pedell, HUT när det ska fixas
saker om man inte hyr lokalen.

Disponeringsrätt:
Vision:

Pedell
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

134: Städförråd
Städförråd för Gasquesalen.

Historia:

Städförrådet till vänster om 135 var tidigare disponerat av Teknologkåren.
Åtminstone fram till 1998/1999 användes det för städmatriel för
Gasquesalen.
Öppen.
Pedell
Ingen förändring

Access:
Disponeringsrätt:
Vision:
Lokal:
Användning idag:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

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

Lokal:
Användning idag:

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

Historia:

Korridoren mellan Gasquesalen och Gasqueköket används för uppställning
av Teknologkårens bardiskar. Bardiskarna köptes in när huset byggdes och
sponsrades av Pripps.
Garderoben byggdes av HUT 1994 inför invigningen. Från början satt det
ett räcke i form av en limträbalk i korridoren, syns som ett streck i ritningen
och balken hamnade hemma hos Tobbe Björk. Från början städades köket
preussiskt, senare när det förfall så gjordes ändringen att plocka ut alla lösa
inventarier till en vagn som är i annan lokal än köket, inlåst, även alla
kantiner (bleck) sattes in i en ställning och låstes fast.

Dimensionering
Access:

Förrådslokal
Dörr: 104B Heltidare

Disponeringsrätt:
Vision:

Pedell
Mer funktionellt kök med fler arbetsplatser, i enlighet med
sexmästarkollegiets önskan

Lokal:
Användning idag:
Historia:

143: Pub Cornelis Spritförråd
Pub Cornelis Spritförråd
Spritförrådet är förrådet för den alkohol och läsk som köps in till Pub
Cornelis samt Teknologkårens fester i Gasquesalen. Ansvarig för förrådet är
Aktivitetssamordnaren eller, då posten är vakant, Generalsekreteraren

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Förrådslokal
Dörr: 105B: Heltidare
Aktivitetssamordnaren
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

144: Engångsförrådet
Disponeras ej av Teknologkåren längre

Historia:

Förrådet byggdes av HUT för HUT och är antagligen inte färdigt enligt den
brandinspektion som gjordes.
Den första brandtätningen vi gjorde tyckte de inte om, de tyckte inte vi
använt rätt sorts tätning… Från början förvarades här kontorsmöbler och
galgar till garderoben.
Byggandet börjades runt år 1994-1995 av HUT och avslutades av Glane.
Har tidigare använts som sexaförråd samt engångsförråd.

Dimensionering

Förrådslokal

Disponeringsrätt:
Vision:

Husprefekten
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

155a: Lilla Hjärup ("Burarna")
Förrådsnätburar i källaren, från vänster till höger: Rullstolsburen
(iläggsskivor och extrastolar till fester i Gasquesalen), PPbur, Engångsbur,
Porslinsbur, Teknikbur (Förvaring av Kårens Ljud- och Ljusteknik), Fixbur
(HUTs krypin, där de fixar saker, lagar saker som är trasiga och bygger nya
saker).

Historia:

Disponeringsrätt:
Vision:

Korridoren utanför 155a används som förråd av Teknologkåren. Det är lite
problematiskt eftersom detta är en utrymningsväg vilket inte alltid
respekteras... Från början var teknikburen hälften sexmästeriförråd, hälften
HUT-förråd. Glane körde ut sexmästeriet och gav dem aulagarderoben som
förråd istället. Glane köpte förmodligen även in de fina vita hyllorna och
Glane införde vågen i Porslinsburen. Hösten 2011 bytte Teknologkåren till
sig 2 burar från LTH mot Aula förrådet 405 och trappförådet 144.
Skyddsrum
Dörr: 28-M14-04A: Pedell, Kårordförande, Generalsekreteraren, HUTare,
Aktivitetssamordnaren
PP-bur: Pedell, HUT
Engångsbur: Pedell, Generalsekreteraren, Aktivitetssamordnaren
Porslinsbur: Pedell
Teknikbur: Pedell, HUT
Fixbur: Pedell, HUT
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

160 - 165: Bandysalen med tillhörande omklädningsrum
Idrottshall samt två stycken omklädningsrum
Skyddsrum
Heltidare
Pedell
Ingen förändring

Dimensionering
Access:

7.3

Teknologkåren, plan 2

7.4

Beskrivning av lokalerna på plan 2

Lokal:
Användning idag:
Historia:

212: Arkivet
Lokalen används idag för lagring av dokumentation, historiska föremål och
annat som är i behov att bevaras till framtiden.
Har tidigare varit redaktionsrum för Pålsjö.
Redaktionsrummet hade två datorarbetsplatser och ett mötesrum. Ibland
flyttade sofforna från 214 in hit. Tanken med ett redaktionsrum var att de olika
redaktionerna skulle ha ett eget rum som de kunde stöka hur mycket de vill i
medan utskottsrummet skulle användas av alla andra utskott. Det funkade
sådär.

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Förrådslokal, dimensionerat för ca 5-8 personer
Pedell, Kårordförande, Generalsekreteraren, Arkivutskottetet
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

214: Perstorp
Mötesrum

Historia:

Disponeringsrätt:
Vision:

Rummet hette förr utskottsrummet och motsvarade ungefär "Hänget". Det
fanns mötesbord, datorarbetsplatser och soffor. Redaktionen för Pålsjö
Ängsblad tenderade att ockupera rummet inför varje nummer. Praktiskt med
egen traxkontrollerad ingång samtidigt som dörren till resten av expen gick att
låsa när inga heltidare var på plats. Det brukade vara så att enbart heltidare och
utskottsordförande hade access till själva expen. På den tiden var det här som
kopiator och postfack fanns.
Kontorslokal
Samma access som 224, Expeditionen.
Bakdörr Heltidare, Styrelsen
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

215 - 217: Heltidarbås
Tre stycken bås där heltidarna sitter

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Kontorslokal
Samma access som 224, Expeditionen
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

218: Hänget
Avslappningslokal där Teknologkårens medlemmar kan vistas för att samtala,
titta på tv eller bara mysa.
Här var expens ursprungliga plats. Från början fanns det tankar om att
Pedellen skulle ha sin arbetsplats här för att kunna hjälpa till bland annat med
biljettförsäljning. När Perstorp flyttades till 214 gjordes 218 om till
utskottsrum. En av tankarna var att det skulle bli mindre spring förbi
heltidarnas arbetsplatser från expen till utskottsrummet.
Från sommar 2010 blev detta det nya "Hänget"
Kontorslokal
Samma access som 224, Expeditionen
Kårstyrelsen
Bli snyggt och funktionellt möblerat, samt införande av fungerande städrutiner
Att flytta runt på expen, Perstorp och utskottsrum har gjorts förr. Det måste
finnas någon anledning till att expen alltid flyttas tillbaka till original
placeringen.

Dimensionering
Access:

Historia:

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:
Kommentar:

Lokal:
Användning idag:
Historia
Möblering:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

219: Pentry
Enkelt utrustat kök för Kårens anställda, arvoderade och funktionärer.
Förr fanns här en sofffgrupp och en TV, vilket gjorde rummet till ett "häng".
Avlångt köksbord med 12 stolar utplacerade runt om. Två mikrovågsugnar.
Kontorslokal
Samma access som 224, Expeditionen
Kårstyrelsen
Införande av fungerande städrutiner, mer arbetsyta och ytterligare en
diskmaskin

Lokal:
Användning idag:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

220: Bakre utgång vid expeditionskök
Liten korridor ut från köket till baksidan av Kårhuset.
Liten hall
Samma access som 224, Expeditionen
Baksida: Samma access som dörren; funktionärer
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

223: Städ/Kopiatorrum ("Äckliga skrubben")
I lokalen finns Teknologkårens kopiator, kontorsmaterial och städmaterial

Historia:

Förr känt som "äckliga skrubben" pga den räliga stank som spreds från det
ständigt uttorkade vattenlåset i städvasken. Fungerade som kontorsförråd.

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Förrådslokal
Samma access som 224, Expeditionen
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

224: Expedition
Teknologkårens Expedition där vi tar emot medlemmarna för
medlemshantering. Funktionärsdatorer och postfack finns även här.
Det ursprungliga Perstorpsrummet. Namnet kommer från att det var bolaget
Perstorp som sponsrade det rummet. (Hur sponsringen av rum funkade är en
lång historia). När 214 blev konferensrum och 218 utskottsrum blev 224 exp.
Det var inte helt praktiskt, bland annat sitter alla el och nätverksuttag på fel
ställen. Så småningom flyttade expen tillbaka till 218 och 224 blev utskottsrum,
tydligen numera benämnt "hänget" och inte en plats för arbete utan för socialt
umgänge. Anledning för tillbakaflytten är oklart, inte heller tidpunkten för den
först stora omflyttningen.
Möteslokal
Under expeditionstiden är vem som helst välkommen, därutöver gäller att
samtliga Kårens funktionärer samt Sektionsstyrelseledamöter har tillträde
Kårstyrelsen
Bygga ut och om expen

Historia:

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:
Lokal:
Användning idag:
Historia:

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

225: Trulstorp
Arbetsrum för kårens ekonom. Har även ekonomiskt arkiv.
Från början arkiv, vilket man kan se på bristen på fönster, ventilation och
ljuddämpningsplattor i taket. Blev mötesrum när arkivet flyttade till 212.
Har kallats för "Utskottsrummet".
Har idag (from 2010) fungerande ventilation avsett för kontorsarbete.
Arbetsrum
Ekonom, Pedell, Kårordförande, Generalsekreteraren
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

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

Historia:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Mörkerrum för en fotoklubb. Lades ned pga klubben slutade existera
Förrådslokal, dock är ventilationen dimensionerad för en fotoklubb.
Dörr: 116A: Heltidare
Kårstyrelsen
Ingen förändring

Lokal:
Användning idag:

231: Corneliskorridoren
I korridoren finns ett antal skåp som olika utskott och Samarbetsförningar
använder
Från början gick korridoren genom det som nu är Cornelis diskrum
fram till en nödutgångsdörr till klättertornstrappen.
En Kårordförande med brandingenjörsutbildning gjorde en utredning som
sade att den utrymningsvägen inte behövdes, så Teknologkåren byggde om den
enligt tidigare berättelse av Anders 2.0 Wenneberg.
Allmänt utrymme i kårhuset
Heltidare, Kårstyrelse, UO, personer som behöver tillgång till de olika rummen
och skåpen.
Sätta in glasdörrar. Måla om och ordna skåpen.
Kårstyrelsen

Historia:

Dimensionering
Access:
Vision:
Disponeringsrätt:

Lokal:
Användning idag:
Historia:

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

232: Dator-Föreningens arbetsrum
Bokningsbart mötesrum
Rum 232-234: Från början friaförenings-rum. Skulle hyras ut till föreningar
som ville ha en lokal. Det var dessutom möjligt att hyra bara en tredjedel av ett
rum enligt time-share-princip. Det slutade med att Datorföreningen hyrde två,
tills kåren slängde ut dem ur det ena för att göra projekt/mötes/arbetsrum av.
Miljöföreningen hyrde en tredjedel av ett rum och under en viss tid hyrdes
ytterligare plats ut till AIGEEE.
Det sägs att ett av rummen var i början känt som "Lenas Rum" efter Lena
Uphadyaya(?), den tidens sekreterare/ekonom som ibland låste in sig där för
att komma ikapp med bokföringen.
Kontorslokal
Heltidare, Kårstyrelse, UO
Kårstyrelsen
Rusta upp rummet till möteslokal då DF har lämnat.

Lokal:
Användning idag:
Historia:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

233: Projektrummet
Bokningsbart mötesrum. Rummet bokas av heltidare.
Se 232
Kontorslokal
Heltidare, Kårstyrelse, UO
Kårstyrelsen
Bra mötesrum, glasdörr

Lokal:
Användning idag:
Historia:

234: "Rum 234"
Mötesrum
Från början Cornelis kontor på den tiden vi hade två heltidare som drev
Cornelis. Byggdes ihop med puben när korridoren blev diskrum.
Har varit förfestrum
Se även 232

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Var tidigare förrådsutrymme med kyl o frys för Cornelis-verksamhet
Sektioners fanor har förvarats här
Kontorslokal
Heltidare, Kårstyrelse, UO
Kårstyrelsen
Byta dörren till en glasdörr

Lokal:
Användning idag:
Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

235: Café Cornelis förrådsutrymme
Matvaror, caféartiklar och husgeråd till daglig caféverksamhet lagras här
Kontorslokal
Pedell, Kårordförande, Generalsekreteraren och Aktu
Aktivitetssamordnaren
Ersätta hyllor med skåp för att kunna nyttja rummet ännu mer.

Lokal:
Användning idag:
Dimensionering
Access:

236: Pedellhyllan
Balkong i högdelen av Gasquesalen
Balkong
Pedell,

Disponeringsrätt:
Vision:

Pedell
Ingen förändring.

Lokal:
Användning idag:

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

Lokal:
Användning idag:

239 och 240: Café Cornelis med kök
Cornelis är Teknologkårens egna lilla café/pub, där finns allt man behöver, en
fin bar för festliga tillfällen, en gemytlig sittningslokal samt ett välutrustat kök. I
lokalen förekommer för tillfället ingen dagverksamhet förutom vissa möten,
kvällstid drivs pubverksamhet. Cornelis har ett fast alkoholtillstånd i lokalen
vilket medför vissa regler som ligger på Aktivitetsutskottets samvete.
Väggen mot 238 togs ner av Pedell 1&2 sommaren 1995 då vi byggde om och
kaklade upp utrymmet så att köket kunde växa till den storleken det är idag.
Där fanns tidigare en utrymningsväg mot trapphuset.

Historia:

Omdekorerat i två omgångar av Teknologkåren. Från början två fönster ut
mot balkongen som alltid var förtäckta med gardiner på balkongsidan.
Väggfasta bänkar på väggen mot balkongen, ståbord/fönsterkarm längs
med fönstren. Klädkroksväggen var precis som den dolda väggen bakom darttavlor som underhölls av Hacke Pilspets dartslängarklubb (?) Klubben hade
sina hemmamatcher i cupen i Cornelis.
Bardisken var från början i zink, vilket kan ses på en del ställen, under
plastfolien, men den åldrades inte särskilt väl.
Julen 2005 skedde en olycka och Cornelis brann, en person omkom.
Verksammhet har bedrivits av både Teknologkåren och av externa parter. Var
en gång i tiden en mer pubinriktad lokal, medan det nu är en mer caféinriktad
lokal.

Dimensionering
Access:
Disponeringsrätt:

Sedan januari 2011 bedrivs ingen dagsverksamhet i lokalen, denna är flyttad till
Studiecentrum
120 stående, 90 sittande
Heltidare, AktU
Dörr: 306B, 112B Pedell

Vision:

Ordentlig upprustning/ uppfräschning

Lokal:
Användning idag:

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

Lokal:
Användning idag:

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

7.5

Teknologkåren, plan 4

7.6

Beskrivning av lokalerna på plan 4

Lokal:
Användning idag:

401: Inspektorshyllan
Inspektorshyllan används till att visa upp målningar.

Lokal:

405: SexaFörråd

Användning idag:

Används av LTH

Historia:

Från början graderob till aulan, men aldrig använd för det syftet.
Ständigt låst. Pedell 6 (Glane) flyttade upp sexförrådet hit från Lilla
Hjärup.
Har använts till att förvara extra sten till bastuaggregatet och de
ursprungliga möblerna från punchverandan. De möblerna som
fortfarande var hela skänktes bort till funktionärer.
Har även varit förråd för engångsartiklar

Dimensionering
Access:
Vision:

Förrådslokal
Husprefekten
Ingen förändring

Lokal:

416, 418, 419, 420, 420A, 421 samt Punschveranda:
Avslappningslokal
Området används för avkoppling och uppfräshning. Där finns två
omklädningsrum (ett för Trula, ett för Truls), bastu samt
punschveranda.
PH bytte ut alla lavarna i bastun under sitt år.
Punschverandan: Möblerna byggdes av Teknologkårens
motorcykelklubb Pålsjö Änglar (bytte senare namn till Pålsjö
Ändrar (?)).

Användning idag:
Historia:

Originalmöblerna var mer delikata och definitivt inte
teknologsäkra.
Dörr: 204B Samtliga av kårens funktionärer, dessutom kan alla
medlemmar i Teknologkåren ansöka om access från Pedellen

Access:
Disponeringsrätt:
Vision:

Pedell
Uppfräschning av möblemang Bokningssystem till bastun.

Lokal
Användning idag:

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

Lokal
Användning idag:

50xx: Förråd
Disponeras ej av Teknologkåren.
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Utlägg

UTSKOTTSDIREKTIV

Kårhuset Lund, 12 december 2015

Aktivitetsutskottet
Syfte
Aktivitetsutskottet Aktivitetsutskottet, AktU, skall verka för att erbjuda medlemmarna
möjlighet att till lågt pris delta i och få en studentikos inramning av studierna vid LTH,
exempelvis genom fest- och pubverksamhet, underhållning samt kulturell verksamhet.
Uppgifter
AktU svarar för planering och genomförande av vårbal, nyårsbal, sångarstrid och efter
tentaslasquer. Vidare ska AktU genomföra programverksamhet och kulturella inslag av
skiftande karaktär, till exempel danskurser, föredrag, matlagningskurser, vinprovningar och
teaterresor, anpassad efter mångfalden av intressen bland studenterna på LTH. AktU svarar
för driften av pubverksamhet i Cornelis och för att bistå LTH med hjälp vid genomförandet
av examenshögtid.
Organisation
AktU består av ordförande tillika Aktivitetssamordnare, pubmästare, balmästare, pedell,
sångarstridsgeneral samt erfoderligt antal ledamöter.
§7.1.1 Pubmästare
Pubmästare skall svara för Pub och Café Cornelis kvällsverksamhet
§7.1.2 Balmästare
Balmästare som väljs på våren ansvarar för att arrangera nyårsbalen. Balmästare som väljs på
hösten ansvarar för att arrangera vårbalen.
§7.1.3 Sångarstridsgeneral
Sångarstridsgeneral ansvarar för det praktiska genomförandet av Sångarstriden och ser till så
att tillställningen bevaras i ljud och bild åt eftervärlden. Sångarstridsgeneral ska kontinuerligt
hålla kontakt med sektionernas sångarstridsförmän.
§7.1.4 F1 Röj Boss
F1 Röj Boss har i uppgift att under höstterminen ansvara för och anordna eventet F1 Röj.
Bossen har till uppgift att utse ett lämpligt antal F1 Röjare
§7.1.4.1 F1 Röjare
F1 Röjare har i uppgift att bistå F1 Röj Bossen i hans arbete.
§7.1.5 Jubileumsgeneral (endast år av jubileum)
Jubileumsgeneral ansvarar för att arrangera lämpligt firande av Teknologkårens och Kårhusets
jubileer när sådana föreligger. Jubileumsgeneralen bör hålla god kontakt med alumner så att
dessa kan inkluderas i jubileer på ett positivt sätt.
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Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen
enligt överenskommen plan.
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UTSKOTTSDIREKTIV

Kårhuset Lund, 12 december 2015

Arbetsmarknadsutskottet
Syfte
Arbetsmarknadsutskottet, ArmU, skall verka för att erbjuda medlemmarna möjlighet att möta
representanter för framtida arbetsgivare, att förberedas för den framtida yrkesutövningen samt
att finna praktikplats och examensarbete.
Uppgifter
Näringslivsgruppen inom Arbetsmarknadsutskottet svarar för att organisera och genomföra
Kårens övriga arbetsmarknadsarrangemang, såsom exempelvis gästföreläsningar,
företagsaftnar, föredrag om arbetsmarknadens villkor, branschkvällar och studieresor.
Arbetsmarknadsutskottet svarar vidare för att informera och hjälpa teknologerna vad gäller
praktik och arbetsmarknadsfrågor.
Organisation
Arbetsmarknadsutskottet består av Näringslivsgruppens ordförande, tillika
Arbetsmarknadsutskottets ordförande, IAESTE:s ordförande samt erforderligt antal
ledamöter.
-International Association for the Exchange of Students for Technical Experiences Lokalavdelning
Alternativ titulering är IAESTE. Arbetsgruppen rapporterar till Näringslivsansvarig. Det
åligger IAESTE att fungera som Kårens lokalavdelning av IAESTE att anordna praktikplatser
för internationella studenter i Sverige att anordna internationella praktikplatser för studenter
vid Lunds Tekniska Högskola att i övrigt upprätthålla det som stipuleras i IAESTE:s interna
styrdokument
Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen
enligt överenskommen plan.
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UTSKOTTSDIREKTIV

Kårhuset Lund, 12 december 2015

Arkivutskottet
Syfte
Arkivutskottet, Arkivutskottet, skall verka för att bevara minnet av och dokumentera Kårens
och Teknologsammanslutningen vid Lunds Tekniska Högskolas historia.
Uppgifter
Brev, protokoll, möteshandlingar, gåvor och av Kårens funktionärer skapade alster skall
arkiveras i den mån arkivutskottets ordförande finner lämpligt. Därutöver skall gåvor som
Kåren fått och sådant som har speciellt intresse för Kåren arkiveras. Större och mindre
händelser i Kårens intresse skall fångas på bild och bevaras åt eftervärlden. Arkivutskottet
ansvarar också för skötsel av kårstandaret, Kårens regalier samt register över av Kåren
utdelade utmärkelser.
Organisation
Arkivutskottet består av ordförande, vice ordförande, erforderligt antal arkivarier,
informationsansvarig samt erforderligt antal kårfotografer.
7.2.1 Arkivutskottets ordförande
Det åligger Arkivutskottets ordförande att sammankalla och leda Arkivutskottet.
7.2.2 Arkivarie
Arkivarie håller ordning i arkivet och ser till att alla Kårens handlingar, gåvor och liknande
arkiveras på ett adekvat sätt. Det åligger arkivarie att kontinuerligt se över och hålla
arkivaplanen aktuell, samt att se till att skiftande utställningar från arkivets gömmor anordnas
till medlemmarnas fromma.
7.2.3 Kårfotograf
Kårfotograf ansvarar för att större och mindre händelser i Kårens intresse fångas på bild, visas
för medlemmarna och bevaras åt eftervärlden. Det åligger kårfotograf att ansvara för Kårens
fotoutrustning, samt att ha hand om Kårens bildarkiv
Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen
enligt överenskommen plan.
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UTSKOTTSDIREKTIV

Kårhuset Lund, 12 december 2015

Board of European Students of Technology Lund
Syfte
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.

Uppgifter
BEST Lund ska tillsammans med UtbU och LTH arrangera kurser för studenter vid universitet i
Europa anslutna till BEST internationellt. BEST Lund ska arrangera den lokala ingenjörstävlingen
European BEST Engineering Competition, EBEC, och skicka de vinnande lagen till den nordiska
finalen. BEST Lund ska när det åläggs dem från BEST internationellt arrangera olika BEST
arrangemang. T.ex., men inte uteslutande, Regionala möten, EBEC Nordic och möten för den
internationella styrelsen. BEST Lund ska arrangera kulturutbyten med andra universitet i Europa.

Organisation
BEST Lund består av en ordförande och erforderligt antal övriga ledamöter .

Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX som
fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen enligt
överenskommen plan.
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Kårhuset Lund, 12 december 2015

Husutskottet
Syfte
Husutskottet, HUT skall fungera både som förvaltare av Kårhuset och Lophtet och som
Kårens part gentemot Lunds universitet i dessa frågor.
Uppgifter
HUT ansvara för uthyrning av Kårens lokaler, fordon, datorer samt ljud-, ljus- och
musikanläggningar. HUT svarar för att Kårens intressen bevakas beträffande renovering och
underhåll av lokaler, inventarier, inredning och utrustning i Kårhuset. HUT svarar vidare för
renovering och underhåll av Lophtet. HUT svarar för att hela Lophtet och tillhörande tomt
städas mycket noga åtminstone en gång om året.
Organisation
HUT består av Pedell tillika ordförande, vice ordförande, datorsystemgruppen, rullechef,
superintendent, DUT-chef, Teknikchef, Aktivitetssamordnare, Kårhusservices förvaltare samt
erforderligt antal övriga ledamöter.
7.4.1 Datorsystemgruppen
Datorsystemgruppen ser till att Kårens datorer och dess tillbehör fungerar på ett
tillfredsställande sätt. Datorsystemgruppen leds av datoransvarig och består av erforderligt
antal av kårstyrelsen utsedda övriga ledamöter. Datoransvarig svarar vidare för att säkerställa
rutiner för att arkivera relevant digitalt material.
7.4.2 Rullechef
Rullechef svarar för skötsel och underhåll av Kårens fordon. Det åligger rullechef att tillse att
Rulles loggbok uppdateras.
7.4.3 Superintendent
Superintendent värnar om Lophtet och ser i samråd med pedellen till att nödvändig skötsel
och underhåll utförs. Det åligger superintendent att ansvara för att Lophtet synas efter
uthyrningar.
7.4.4 DUT-chef
DUT-chef ansvarar tillsammans med erforderligt antal DUTare (DJs) för musikverksamheten
vid kårens arrangemang samt vid uthyrningar.
7.4.5 Teknikchef
Teknikchef skall bistå Pedellen med expertis inom Kårens ljud- och ljusteknik samt bidra med
långsiktighet och kontinuitet vid teknikinvesteringar. Teknikchefen ansvarar i samråd med
Pedellen för vård och underhåll av Kårens ljud- och ljusteknik.
7.4.6 Kårhusservices förvaltare
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Kårhusservices förvaltare ansvarar för Kårhusservices inventarier, rutiner, talan för
arbetsvillkor, rättigheter och skyldigheter samt för rekrytering och utbildning av nya
medarbetare inom Kårhusservice. Kårhusservices förvaltare ska även bistå Pedellen med att
hålla koll på utrymningslokaler och inventarier och det allmänna tillståndet hos Kårhusservice.
Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen enligt
överenskommen plan.
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Informationsutskottet
Syfte
Informationsutskottet, InfU, skall verka för att föra ut information om Kårens verksamhet till
medlemmarna. InfU ska verka för att göra Kårens informationsspridning riktad, tydlig och enhetlig.

Uppgifter
InfU svarar vidare för produktion av Kårens större årliga informationsskrifter, och skall vara
till hjälp för kårstyrelsen, utskott och fristående föreningar vid informationsspridning. InfU
svarar för att Kårens novischinformationsskrift ”Nolla” årligen färdigställs. InfU svarar för
spridning av information kring de val som specificeras i de första att-satserna i Reglementet
avsnitt 4.2.1 och 4.2.2.
Organisation
InfU består av informationansvarig tillika ordförande, vice ordförande, arkivutskottets
ordförande samt erforderligt antal övriga ledamöter. Pålsjö Ängsblads redaktör är ständigt
adjungerad med yttrande- och yrkanderätt vid InfU:s sammanträden.
7.6.1 Kårnytt
Kårnytt är ett redaktionellt organ som har till uppgift att informera medlemmarna om Kårens
löpande verksamhet samt vad därmed äger sammanhang. Informationsansvarig är redaktör för
Kårnytt och Kårordförande är ansvarig utgivare för densamma. Informationsansvarig har rätt
att välja in eller entlediga övriga medlemmar i Kårnytts redaktion vid behov. Kårnytt bör om
möjligt, i samråd med Vice Kårordförande för internationella frågor, även göras tillgänglig på
andras språk än svenska. Informationsansvarig är ansvarig inför Kårstyrelsen för Kårnytts
verksamhet.
Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen enligt
överenskommen plan.
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Nollningsutskottet
Syfte
Nollningsutskottet, Nollu, skall verka för att ge nyantagna studenter vid LTH en nollning.
Uppgifter
Nollningen skall vara utformad för att ge de nyantagna möjlighet att lära känna andra
studerande vid LTH genom att erbjuda en uppsjö av sociala aktiviteter. Nollningen skall 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 skall
nollningen vara utformad på ett sådant vis att den uppmuntrar till engagemng inom
Teknologkåren, och en vilja att delta i Teknologkårens aktiviteter efter nollningen.
Nollningsutskottet svarar för planering och genomförande av Teknologkårens nollning.
Nollningsutskottet svarar också för genomförandet av Regatta, Nollelördag, kårkamper samt
en stor ouverallsittning i slutet av nollningen.
Organisation
Nollningsutskottet består av Nollegeneral, Vice Nollegeneral samt erforderligt antal
nolleøverstar.
7.7.1 Nollegeneral
Nollegeneral svarar för planeringen och det praktiska genomförandet av
introduktionsverksamheten för de nyinskrivna vid LTH (nollorna). Det åligger nollegeneral att
under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas øverphøsare. Nollegeneral
svarar för marknadsföring och information om nollningen. Vidare skall nollegeneral hos polis
och andra myndigheter ansöka om tillstånd nödvändiga för nollningens genomförande, samt
ansvara för säkerheten under nollningen och därvid särskilt tillse att tredje part ej drabbas.
Nollegeneralen ska i god tid fördela datum för sektionernas nollegasquer i samarbete med
sektionernas överfösare.
7.7.2 Vice Nollegeneral
Det åligger Vice Nollegeneralen att vara Nollegeneralen behjälplig i genomförandet av
nollningen samt i kontakten med Nolleøverstar, phøs och studievägledning
7.7.3 Nolleøverste
Det åligger Nolleøversten att vara Nollegeneralen och Vice Nollegeneralen behjälplig i
genomförandet av nollningen.
7.7.4 Arbetsgruppen för den internationella nollningen
Alternativ titulering VT-nollningsgruppen eller HIntInt-gruppen. Arbetsgruppen leds av
HIntInt. Det åligger arbetsgruppen att genomföra en mottagning för inresande internationella
studenter vid vårterminens början. Mottagningen ska vara en introduktion till studentlivet och
studier i Sverige.
7.7.4.1 Head of International Introduction
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Alternativ titulering HIntInt eller IntePhøs. Head of International Introduction leder och
fördelar arbetet i Arbetsgruppen för den internationella mottagningen. Det är även Head of
International Introductions uppgift att utse arbetsgruppens övriga ledamöter. Det åligger Head
of International Introduction att utse Arbetsgruppen för den internationella mottagningens
övriga ledamöter. att sammankalla Arbetsgruppen för den internationella mottagningen. att
leda och fördela arbetet i Arbetsgruppen för den internationella mottagningen.
Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen enligt
överenskommen plan.
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Projektgruppen för ARKAD
Syfte
Projektgruppen för 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.

Uppgifter
Projektgruppen för ARKAD inom ArmU svarar för att årligen anordna Kårens arbetsmarknadsdagar,
vilket skall 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.

Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen
enligt överenskommen plan.
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Tackmästeriutskottet
Syfte
Tackmästeriutskottet, TackU, skall verka för att främja ideellt engagemang genom att sprida
glädje på Teknologkåren.
Uppgifter
Tackmästeriutskottet skall anordna 2 kickoffer och minst 2 funktionärsaktiviteter varje år där
Kårens funktionärer är välkomna samt av Tackmästeriutskottet, Utskottsordföranden,
presidiet eller Kårstyrelsen speciellt inbjudna. Utöver detta kan Tackmästeriutskottet anordna
fler aktiviteter som främjar gemenskapen på Kåren. Tackmästeriutskottet skall tillsammans
med Kårstyrelsen hjälp anordna en stor funktionärsaktivitet för Teknologkårens centrala
organisation och dess Sektioners funktionärer under våren.
Organisation
Tackmästeriutskottet består av ordförande, vice ordförande samt erforderligt antal ledamöter.
7.8.1 Medaljkommittén
Det åligger medaljkommittén att tillse att de allmänna medaljerna utdelas på tillbörligt sätt,
samt föra register över Teknologkårens samtliga utdelade medaljer. Medaljkommittén består av
ordförande, vice ordförande samt upp till 12 övriga ledamöter. Bland medaljkommitténs
ledamöter skall minst en person från Fullmäktige, en från Kårstyrelsen och en från Presidiet
ingå.
Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen enligt
överenskommen plan.

Utskottsdirektiv

1 (1)

UTSKOTTSDIREKTIV

Kårhuset Lund, 12 december 2015

Utbildningsutskottet
Syfte
Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet och skall verka för
att främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt
med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till
grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-,
försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt
perspektiv. 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 Kårens medlemmar.
Organisation & uppgifter
Till skillnad från övriga utskott fattas inte utskottets beslut då majoriteten eller minst sex av
ledamöterna är samlade, utan ledningsgruppen äger rätt att fatta beslut för utskottet.
Ledningsgruppen är beslutsför när en majoritet av dess ledamöter men även utskottets
ordförande är närvarande. Respektive undergrupp äger rätt att fatta och verkställa beslut
rörande dess interna verksamhet då majoriteten av undergruppen är samlad, om ej
ledningsgruppen annorlunda beslutar.
7.9.1 Ledningsgruppen för Utbildning
Alternativ titulering är LeG. Ledningsgruppen ansvarar för att leda och samordna arbetet inom
utbildningsutskottet. Den sammankallas av ordförande. Ledningsgruppen består av Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor, Vice Kårordförande för studiesociala frågor, Vice
Kårordförande för internationella frågor, samt Ordförande och Vice Ordförande för utskottet.
Kårstyrelse samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt. Det åligger
ledningsgruppen: att inom sig utse en huvudansvarig för forsknings- och
forskarutbildningsfrågor att i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av
mandat i institutions-, hus- och avdelningsråd, programledningar, utbildningsnämnder samt
övriga externa organ där Kåren har representanter att inom sig utse en huvudansvarig för
utbildningspolitiska frågor att föra ett aktuellt register över Kårens representanter i externa
organ, samt att informera berörda organ om vilka personer Kåren utsett till representanter
7.9.2 Arbetsgrupper
Utskottets verksamhet bedrivs huvudsakligen i de arbetsgrupper vars ansvarsområden stadgas
nedan.
7.9.2.1 Gemensamma Studierådet
Alternativ titulering är SRKår. Gruppens arbete leds och fördelas av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor. Samtliga studenter på LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt på Gemensamma Studierådets möten. Det åligger Gemensamma Studierådet att
samordna och bedriva utbildningsbevakning av kurser utanför obligatoriet att i samarbete med
SRX handlägga utbildningsfrågor som berör hela fakulteten att ansvara för att det årligen
arrangeras utbildningar för externa representanter att bistå Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor i dennes arbete att i övrigt verka för en höjd utbildningskvalitet vid Lunds
Tekniska Högskola
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7.9.2.2 Internationella Arbetsgruppen tillika Internationella Studierådet
Alternativ titulering är SRInt eller ArbInt. Arbetsgruppen rapporterar till Vice Kårordförande
för Internationella frågor, om ej annat beslutas är denne ansvarig för att leda och fördela
arbetet i gruppen. Samtliga studenter på LTH är ständigt adjungerade med yrkande- och
yttranderätt på Internationella Arbetsgruppen tillika Studierådets möten. I arbetsgruppen ingår
förutom därtill av fullmäktige valda ledamöter ordförandena för IAESTE och BEST. Det
åligger Internationella Arbetsgruppen tillika Studierådet att bevaka studenternas intressen i
frågor med internationell anknytning att verka för en god integrering av internationella
studenter i kårens verksamhet att verka för en god integration mellan inhemska och utländska
studenter att anordna evenemang, fadderi och annan verksamhet som främjar
internationalisering att bistå Vice Kårordförande för Internationella frågor i dennes arbete att i
övrigt verka för en ökad internationalisering inom Kåren och Lunds Tekniska Högskolas
verksamhet och ledning.
7.9.2.3 Strategigruppen
Arbetsgruppen rapporterar till Utbildningsutskottets Ordförande, om ej annat beslutas av
ledningsgruppen är denne ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen. Arbetsgruppen
bör inkludera ledamöter från fullmäktige samt övriga grupper och organ inom utskottet i sin
sammansättning. Det åligger Strategigruppen att bereda strategiska och utbildningspolitiska
frågor till fullmäktige samt utskottets övriga grupper att underhålla och bereda underlag till
Kårens olika åsiktsprogram
7.9.2.4 Generiska Arbetsgrupper
Utöver ovan stipulerade stående arbetsgrupper må ledningsgruppen inrätta erforderligt antal
övriga arbetsgrupper. Dessa skall ha ett tydligt uppdrag och rapportera till någon på förhand
bestämd ledamot av ledningsgruppen.
7.9.3 Kollegier
7.9.3.1 Skyddsombudskollegiet
Alternativ titulering är SkX. I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas skyddsombud samt
Kårens samordnande studerandeskyddsombud. Kollegiet sammankallas av Vice
Kårordförande för studiesociala frågor.
7.9.3.2 Studierådskollegiet
Alternativ titulering är SRX. I Studierådskollegiet ingår samtliga studierådsordföranden samt
ordföranden för arbetsgrupperna SRKår och SRInt. Kollegiet sammankallas av Vice
Kårordförande för Utbildningsfrågor.
7.9.3.3 Utbildningsnämndskollegiet
Alternativ titulering är UNX. I Utbildningsnämndskollegiet ingår de som innehar TLTHmandat i utbildningsnämnderna. Övriga ledamöter i utbildningsnämnderna är ständigt
adjungerade med yrkande- och yttranderätt. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande
för Utbildningsfrågor.
7.9.3.4 Världsmästarkollegiet
Alternativ titulering är VmX. I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt
övriga internationaliseringsansvariga. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Internationella frågor.
7.9.3.5 Likabehandlingskollegiet
Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe. Kollegiet rapporterar till och
leds av Vice Kårordförande Studiesociala frågor. I kollegiet ingår sektionernas
likabehandlingsombud. Det åligger Likabehandlingskollegiet att aktivt motverka diskriminering
att erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till Lunds
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Tekniska Högskola eller Kåren. att informera studenterna om deras rättigheter att upprätta och
underhålla en likabehandlingsplan att bistå Vice Kårordförande för Studiesociala frågor i
dennes arbete med likabehandlingsfrågor att i övrigt verka för likabehandling inom Kårens och
Lunds Tekniska Högskolas verksamhet
7.9.3.6 Institutionsstyrelsekollegiet
Alternativ titulering är InstX. I Institutionsstyrelsekollegiet ingår de som innehar TLTHmandat i institutionsstyrelserna. Kollegiet sammankallas av Vice Kårordförande för
Utbildningsfrågor.
7.9.4 Poster
7.9.4.1 Utbildningsutskottets Ordförande
Alternativ titulering är LeGO. Utbildningsutskottets ordförande sammankallar och leder
arbetet i ledningsgruppen. Det åligger Utbildningsutskottets Ordförande: att med sammankalla
ledningsgruppen att leda och fördela arbetet i ledningsgruppen att sammankalla samt leda och
fördela arbetet i strategigruppen
7.9.4.2 Utbildningsutskottets Vice Ordförande
Det åligger Utbildningsutskottets Vice Ordförande: att då så erfordras träda i
Utbildningsutskottets Ordförandes ställe att vara Utbildningsutskottets Ordförande behjälplig i
dennes arbete
7.9.4.3 Likabehandlingsombud
Alternativ titulering är LikO. Likabehandlingsombudet skall erbjuda stöd och representation
till medlemmar som anser sig blivit diskriminerade av personer kopplade till LTH.
Likabehandlingsombudet är Vice Kårordförande för Studiesociala frågor. Vice Kårordförande
för studiesociala frågor är ansvarig för att leda arbetet i LiBe. Det åligger
Likabehandlingsombudet att leda Kårens likabehandlingsarbete att leda och fördela arbetet
inom Likabehandlingskollegiet att bevaka kårens intressen i olika organ för
likabehandlingsfrågor.
7.9.4.5 Doktorandombud
Doktorandombud samordnar och leder tillsammans med vice kårordförande och
doktorandsektionens styrelse Kårens arbete i forskarutbildningsfrågor. Det åligger
doktorandombudet att bevaka Kårens intressen i olika organ för forskarutbildningsfrågor att
informera medlemmarna om forskarutbildningsfrågor att närvara vid och aktivt deltaga i
Fullmäktiges möten
7.9.4.6 Samordnande studerandeskyddsombud
Det samordnande studerandeskyddsombudet bevakar Kårens intressen i organ för
arbetsmiljöfrågor, samt informerar medlemmarna om arbetsmiljöfrågor. Det samordnande
studerandeskyddsombudet är tillrika Vice Kårordförande för studiesociala frågor. Det åligger
samordnande studerandeskyddsombudet att under lämpliga former kontinuerligt hålla kontakt
med sektionernas studerandeskyddsombud, samt att dessa hålls utbildade.
7.9.4.7 Miljöombud
Miljöombudet bevakar Kårens intresse i organ där miljömässig hållbar utveckling diskuteras.
Vidare bevakar miljöombudet Kårens verksamhet ur ett miljöperspektiv för att minimera
Kårens negativa påverkan på den yttre miljön. Det är därför viktigt att Miljöombudet är påläst
om aktuella föreskrifter som föreligger vid både Lunds universitet och vid LTH. Det är även
viktigt att Miljöombudet känner till vilka policyn och riktlinjer som berör miljömässig hållbar
utveckling på Kåren och hjälper till i de fall då dessa behöver utvecklas. Miljöombudet kan
även agera stöd vid liknande arbete på sektionerna och har i uppdrag att skapa engagemang
och vara drivande i utvecklingen av hållbart miljömässigt arbete på hela LTH.
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Planering & Uppföljning
Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det
kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX
som fastställer planen eller begär att den ska revideras.
Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen.
Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen.
Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen enligt
överenskommen plan.
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