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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 28 April 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S16 15/16

§3

Val av mötesordförande
Styrelsen föreslås välja Karin Dammer till mötesordförande

§4

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Anders Persson till mötessekreterare

§5

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Micaela Bortas till justeringsperson

§8

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 11 maj och justerat den 18 maj

§12b

Rapporterna anses vara känsliga handlingar

§13

Nästkommande styrelsemöte föreslås vara den 25 maj

§14

Styrelsen föreslås stadfästa funktionärer i HUT enligt bilaga 8

§15

Själva propositionen, förlagan till förslaget, kommer som sen handling.

§25

Motionen är i högsta grad beroende av det beslut Fullmäktige fattar den 2 maj rörande
rambudgeten, endast två dagar innan Styrelsemötet. Styrelsen föreslås diskutera frågan
men inte fatta skarpt beslut. Dels på grund av de oklara omständigheterna (vilken ram
Fullmäktige sätter) och den korta tiden, och dels då hela budgeten kommer
konkretiseras på nästkommande Styrelsemöte den 25 maj.

§26

Frågan återremitterades på S15

§29

Frågan bordlades på S15

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 11 april 2016
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 13 15/16
Tid: Tisdagen den 29:e Mars 2016 klockan 17.15
Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

från § 16

Adjungerade

Adam
Informationsansvarig
Generalsekreterare
Rulleförman
W-sek. Jubileumskommitté
Pålsjö Ängsblad
Styrdokumentsutredare
ARKAD Projektledare
Näringslivsansvarig
VKOi
UtbU ordf.

Jacob Adamowicz
Niklas Ingemansson
Jacob Karlsson
Erik Alstersjö
Tom Allen
Desirée Ohlsson
Erik Molin
Malin Riddarström
Richard Luong
Linn Svärd
Alexander Pieta Theofanous

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17.19.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.

till och med § 14.
från § 9.
från § 15
från § 15 t.o.m. § 23.
från § 15
från § 16
från § 29

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

Oskar nominerade Micaela till justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja Micaela Bortas till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och adjungeringar

Protokoll Kårstyrelsen

Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade.
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§ 6 Föredragningslistan

Oskar yrkade
att lägga till § 27.5 Pedagogiskt Pris
Styrelsen beslutade
att godkänna föredragningslistan enligt ändring.

§ 7 Datum för justering av
protokoll

Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 5 april, och
underskrivet den 12 april.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Tidigare protokoll lades ad acta med redaktionell ändring på S12, § 16
där Peter dragit tillbaka sitt yrkande.

§ 9 a) Meddelanden

Jacob Karlsson meddelade att arbetsgruppen för Kårhusets framtid har
sammanträtt.

§ 9 b) Anmälan av övriga frågor

Erik Alstersjö anmälde en diskussion kring JFF.
Björn anmälde övrig fråga gällande Ledigheter vid överlämningen.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna och Inga rapporter förelåg.
utskott
§ 11 b) Rapport från
Inga rapporter förelåg.
arbetsgrupperna
§ 11 c) Rapport om ekonomin

Rapporten lades ad acta.

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Oskar yrkade
att sätta nästa möte till 13 april.
Styrelsen beslutade
att bifalla Oskar yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden och Valärenden inom Proudtech.
stadfästande av val.
Ingen föredrog ärendet.
Styrelsen beslutade
att godkänna stadfästandet.
Valärende gällande kårfotografer.
Niklas Ingemansson föredrog ärendet.
Styrelsen beslutade
att godkänna stadfästandet för innevarande verksamhetsår.
§ 14 Motion om äskande till
W-jubileum

Tom Allen föredrog ärendet.
Diskussion.
Björn yrkade
att sänka summan till 5 000kr
att förbehålla att pengarna inte ska gå till att direkt subventionera

Protokoll Kårstyrelsen
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att

biljettpriser.
vad pengarna användes till återrapporteras senast S2 16/17.

Styrelsen beslutade
att ta Björns yrkanden i klump.
att bifalla Björns yrkanden.
Oskar ajournerade mötet 18.06 till 19.21.
Tom Allen lämnade mötet under ajourneringen, Erik Molin och Jacob
Adamowicz anlände under ajourneringen.
§ 15 Diskussion om
Verksamhetsplan 16/17

Daniel föredrog ärendet.
Diskussion.
Malin Riddarström och Richard Luong anlände till mötet 19.28.

§ 16 FM-motion angående
ARKAD-katalogen

Jacob Karlsson föredrog ärendet.
Karin Dammer och Linn Svärd anlände till mötet 19.40.
Diskussion.
Björn yrkade
att yrka bifall för Alternativ 2 samt lägga till att-satsen ”att
fullmäktige beslutar att det år 2017 inte ska finnas en fysisk
ARKAD-katalog.”
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.

§ 17 FM-motion angående inköp av Erik Alstersjö föredrog ärendet.
ny Rulle
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen i sin helhet.
§ 18 FM-motion angående
studeranderepresentanter i
FUN och FN

Björn föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen i sin helhet.
Oskar ajournerade mötet från 20.20 till 20.30.
Rickard Luong lämnade mötet under ajourneringen.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 19 FM-förslag angående antagande Erik Molin föredrog ärendet.
av nya policyer.
Linn Svärd lämnade mötet 20.45.
Diskussion
Björn yrkade
att på samtliga ställen där omfattningen innefattar sektionerna ska den
även omfatta intresseföreningar. Så att den nya formuleringen blir:
"Policyn omfattar all Teknologkårens verksamhet, såväl centralt
som lokalt på sektionerna och intresseföreningarna
att att avslå "Policy för LTHs och TLTHs mottagning och nollning"
till förmån för den ursprungliga policyn med ett försättsblad
innehållande punkt 1 i nu liggande förslaget.
Linn Svärd återvände till mötet 21.26.
Jacob Adamowicz lämnade mötet 21.30.
Styrelsen beslutade
att ta Björns yrkanden i klump.
att bifalla Björns yrkanden.
att yrka bifall på motionen med Björns ändringar.
§ 20 Motion angående Guidelines for Niklas Ingemansson och Daniel föredrog ärendet.
information channels
Diskussion.
Styrelsen anser att arbetsgruppen har utfört sitt arbete och att det är en
väl utförd översättning. Styrelsen anser dock att översättningar inte ska
antas som egna riktlinjer, för att undvika att de står i strid mot varandra
på grund av olika tolkningar på olika språk.
Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.
§ 21 Motion angående Open Source Malin Riddarström föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
§ 22 Motion angående uppföljning

Björn lyfte en ordningsfråga gällande
att bordlägga § 24, § 25, § 26, § 27.
Anders yrkade
att inte bordlägga § 25.
Styrelsen beslutade
att bifalla samtliga bordläggningar.
Linn Svärd föredrog ärendet.
Jacob Adamowicz återvände till mötet 21.47.
Diskussion

Protokoll Kårstyrelsen
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Björn yrkade
att avslå samtliga att-satser i förslaget och lägga uppföljningen av
internationaliseringsarbetet på beslutsuppföljningen.
Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.
Styrelsen inväntar riktlinjerna för miljöpolicy och internationalisering
innan vidare beslut tas.
§ 23 Motion angående varumärke

Linn Svärd, Malin Riddarström och Niklas Ingemansson föredrog
ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.
Styrelsen uppmuntrar det fortsatta arbetet med frågan och gärna kommer
med input i informella sammanhang.
Malin Riddarström lämnade mötet 22.09.

§ 24 Motion angående adjungerade
till Styrelsen och Fullmäktige

Bordlagd.

§ 25 Motion angående
utbildningsutskottets
sammanträde

Bordlagd.

§ 26 Motion angående val av BEST Bordlagd.
och IAESTE
§ 27 Motion angående valberedning Bordlagd.
§ 27.5 Nominering till Pedagogiskt Linn Svärd föredrog frågan.
pris
Diskussion.
Mötet ajournerades 5 minuter.
Styrelsen beslutade
att nominera Claus Führer till Teknologkårens Pedagogiska Pris
§ 28 Beslutsuppföljning

Protokoll Kårstyrelsen

Styrelsen beslutade
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Miljöpolicyn” till S15
15/16.
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Uppdatera policyn för
funktionärsmedaljer” till S16 15/16.
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av
vinteröverlämning” till S14 15/16.
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Bemanning till Kanslit”
S15 15/16.
att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Kårhusets framtid” till
S14 15/16.
att stryka uppdraget ”Översättning av informationskanaler” från
beslutsuppföljningen.
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att
att

lägga till uppdraget ”W-jubileumspengar” till beslutsuppföljningen
med ansvarig KO 16/17 och uppföljningsdatum S2 16/17.
lägga till uppdraget ”Internationaliseringsuppföljning” till
beslutsuppföljningen med ansvarig KO 16/17 och uppföljning i
Januari 2017.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
S2 13/14
S3 13/14
S19
14/15

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister
Utvärdering av
nollningsutskottet

S2 15/16
S5 15/16

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

S5 15/16

S8 15/16
S8 15/16

S8 15/16

S9 15/16

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

§ 29 Övrigt

§ 30 SOFMA

Protokoll Kårstyrelsen

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

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

David
Gustavsson

S16 15/16

Karin Dammer

S14 15/16

Dante Zia

S14 15/16

Anders
Lundqvist
Persson
Alexander
Pieta
Theofanous

S15 15/16

Björn Sanders

S16 15/16

Kårhusets Framtid

Dante Zia

S14 15/16

Prissättning av
lokaler

Anders
Lundqvist
Persson
KO 16/17

S17 15/16

UtbU mål med
förändringar i
utbildningsutskottets
struktur
Heltidarmobiler

S15 15/16
S15 15/16

S15 15/16

S13
W-jubileumspengar
S2 16/17
15/16
S13
Internationaliserings KO 16/17
Januari 2017
15/16
uppföljning
Alexander Pieta Theofanous anlände till mötet 22.50.
Erik Alstersjö lyfte hur duktiga styrelsen var på att fylla i doodle:n om
JFF.
Björn lyfte en diskussionsfråga kring ledigheter under
överlämningsperioden.
Linn berättade att hon skickat ut ett mail kring meritvärden vi gärna får
svara på om vi har några synpunkter.
Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
23.02
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Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Micaela Bortas
Mötesjusterare

Protokoll Kårstyrelsen
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 13 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande 15/16

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 14 15/16
Tid: Onsdagen den 13 april 2016 klockan 17.15.
Plats: Perstorp, Kårhuset.

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

(from §13 tom §23)

Adjungerade

Jacob Adamowicz
Tim Djärf
Marika Arvidsson
Jacob Karlsson
Desirée Ohlsson
Erik Alstersjö
Erik Molin
Niklas Ingemansson
William Lantze
Jakob Wilson
Viktoria Ringdahl
Josefin Brannestam
Hanna Wiggman
John Sherrer
Sofie Tenerz
Johan Lyckenvik
Alexander Pieta Theofanous
Nicolás Salas

UE Electus
HA Electus
Ordförande K-sektionen
Generalsekreterare
Pålsjö Ängblads Redaktör
Rulleförman
Styrdokumentrevideringsgruppen
Informationsansvarig
Maskinsektionen
Maskinsektionen
Maskinsektionen
Maskinsektionen
Ordförande Maskinsektionen
I-sektionen
I-sektionen
I-sektionen
Ordförande UtbU
Nollegeneral

(tom §23)
(tom §15)
(tom §24)
(tom §24)
(tom §24)
(tom §23)
(tom §15)
(tom §15)
(tom §15)
(tom §15)
(§15)
(§15)
(§15)
(§15)
(from §15)
(§24)

Dagordning

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:17.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Björn Sanders till mötessekreterare.
Styrelsen beslöt
att välja Björn Sanders till mötessekreterare.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 4 Val av justeringsperson

Oskar nominerade Anders Lundqvist Persson till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Anders Lundqivst Persson till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och adjungeringar

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

§ 6 Föredragningslistan

Oskar Hansson yrkade
att (OH6.1) lägga till §15.1 Motion angående specifikt Rulleinköp.
att (OH6.2) lägga till §28.1 Propositionsförslag bemanning av kansliet.
Erik Molin yrkade
att (EM6.1) behandla §16 innan §14.
Styrelsen beslöt
att bifalla yrkandena OH6.1 och OH6.2.
att bifalla yrkande EM6.1.
att bifalla det framvaskade förslaget.

§ 7 Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 20 april och justerat den 27
april.
Styrelsen beslöt
att bifalla beslutsförslaget.
§ 8 Föregående mötesprotokoll

Punkten lämnades obehandlad.

§ 9a Meddelanden

Jacob Adamowicz meddelade att han har skickat ett underlag för
diskussionen om LUS-medlemsavgift.
Jacob Adamowicz meddelade att LUS valberedning har kommit med sina
förslag. Det finns många vakanta poster. Styrelsen uppmanas att söka.
Dante Zia meddelade att vi inte har klubbat budgetavstegen för
styrelseutbildningen formellt ännu.

§ 9b Anmälan av övriga frågor

Björn Sanders anmälde de övriga frågorna ”LTH:s nya organisation” och
”arkad.se”.
Oskar Hansson anmälda den övriga frågan ”Översättning”.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna ochRapporten
utskott
lades ad acta.
§ 11 b) Rapport från
arbetsgrupperna

Inget att rapportera

§ 11 c) Rapport om ekonomin

Jacob Karlsson föredrog för rapporterna.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Oskar Hansson yrkade
att nästa möte hålls 20/4.
Styrelsen beslöt
att bifalla Oskars Hanssons yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden ochStyrelsen
stadfästande
stadfäste
av val valet till Intranätsgruppen och Hemsidesgruppen.
§ 14 FM-motion angående
namnbyte på Pålsjö
Ängblads redaktör

Desirée Ohlsson föredrog för punkten.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att ställa sig bakom motionen.

§ 15 Motion angående
ventilationssystem i
Maskineriet

Hanna Wiggman föredrog ärendet.
Diskussion.
Jacob Adamowicz yrkade
att (JA15.1) Styrelsen behandlar ärendet som en FM-motion, skickar
den vidare till Fullmäktige och skriver ett motionssvar på motionen.
Peter Dahl yrkade
att (PD15.1) råda fullmäktige att avslå motionen.

Ordningsfråga: Mötet beslöt
att ajournera mötet i 20:20 minuter.
Dante Zia yrkade
att (DZ15.1) tillsätta en arbetsgrupp som ska se över hur vi hanterar
den här typen av frågor i framtiden.
att (DZ15.2) råda fullmäktige att bifalla motionen.
Björn Sanders yrkade
att (BS15.1) inte råda fullmäktige till något specifikt beslut.
Mötet beslöt
att bifalla yrkande JA15.1.
att avslå yrkande PD15.1.
att bifalla yrkande DZ15.2.
att avslå yrkande BS15.1.
att bifalla yrkande DZ15.1.
att bifalla det framvaskade förslaget.
Peter Dahl inkom med följande reservation:
Jag reserverar mig mot att uppmuntra FM till att ställa sig positiva till alla
former av förvaltningsstöd hos Sektioner och Fria föreningar.
Min reservation är grundad i min övertygelse att Kåren har en annan roll att
spela i relation till våra Sektioner/Fria föreningar än att stötta deras löpande
förvaltning av redan existerande verksamheter. Kåren bör ses som en motor för
utveckling genom att vi sänker trösklarna för sektioner och fria föreningar att
bredda sin verksamhet och sitt utbud, detta görs antingen genom ekonomiska
bidrag eller genom andra resurser som finns på Kåren centralt. Båda formerna
av verksamhetsstöd behöver inte vara i konflikt med varandra, däremot tror jag
att det finns mycket att vinna på att premiera den ena och avstå från den
Protokoll Kårstyrelsen
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andra.
Det ligger i Kårens intresse att den verksamhet som bedrivs idag på
och kring Campus är självfinansierad för det är bara då vi kan ha
långsiktigthet i den, därför menar jag att Kåren bör avstå från att ge
ekonomiska bidrag till rent förvaltande projekt.
Således lyfts motionen till Fullmäktige där Styrelsen yrkar bifall och att Fullmäktige
bör tillsätta en arbetsgrupp för att se över hur denna typen av frågor ska hanteras i
framtiden.
§ 15.1 Klubbande av specifikt
Rulleinköp

Erik Alstersjö föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att godkänna inköpet.

§ 16 Motion rörande riktlinjer

Behandlades innan §14.
Erik Molin föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 17 Motion angående
Kårfotografer

Niklas Ingemansson föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 18 Motion angående Riktlinjer Oskar Hansson föredrog ärendet.
för utgående remisser
Diskussion
Ordningsfråga:

Styrelsen beslöt
att återremittera frågan då många idéer till förbättringar kom upp
under diskussionen.

§ 19 Uppföljning av
verksamhetsplan

Punkten lämnades obehandlad.

§ 20 Motion angående
adjungerade till Styrelsen
och Fullmäktige

Jacob Adamowicz föredrog ärendet.

§ 21 Motion angående
Utbildningsutskottets
sammanträde

Jacob Adamowicz föredrog ärendet.

§ 22 Motion angående val av
BEST och IAESTE

Jacob Adamowicz föredrog ärendet.

Protokoll Kårstyrelsen

Styrelsen beslöt
att lyfta det som proposition till fullmäktige.

Styrelsen beslöt
att lyfta det som proposition med erforderliga ändringar i bakgrunden
till fullmäktige.
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Den andra att-satsen faller då den redan är beslutad om.
Styrelsen beslöt
att lyfta det som proposition med erforderliga ändringar i att-satser
och bakgrunden till fullmäktige.
§ 23 Motion angående
valberedning

Jacob Adamowicz föredrog ärendet.
Styrelsen beslöt
att lyfta det som proposition till fullmäktige.

Ordningsfråga:
§ 24 Motion angående
omdisponering av
nollningens budget

Styrelsen beslöt
att ajournera mötet till 19:00.
Nicolás Salas föredrog ärendet.
Björn Sanders yrkade
att tillåta att budgetposten NOL01 7690 får användas till kostnader
under NOL01 5480.
Nicolás Salas jämkade sig med Björn Sanders yrkande.
Styrelsen beslöt
att bifalla den jämkade motionen.

§ 25 Diskussion angående
meritvärde
Ordningsfråga:

Linn Svärd föredrog ärendet.
Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.

§ 26 Motion angående
organisering av
studeranderepresentanter

Linn Svärd föredrog ärendet.

§ 27 Motion angående större
förråd

Inget föredragande.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.

Ordningsfråga:

Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.

Ordningsfråga:

Styrelsen beslöt
att ajournera mötet till 21:47.

§ 28 Nominering till IVA
studentråd

Inget föredragande.
Styrelsen beslöt
att remittera frågan till Presidiet.

§ 28.1 Propositionsförslag
bemanning av kansliet
Ordningsfråga:

Protokoll Kårstyrelsen

Björn Sanders och Anders Lundqvist Persson föredrog ärendet.
Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
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§ 29 Beslutsuppföljning

§ 23 Övrigt

Styrelsen beslutade
att ändra redovisningsdatum på ”Civilingenjörsringen” till S18.
att ändra redovisningsdatum på ” Utvärdering av vinteröverlämning”
från S15.
att ändra redovisningsdatum på ”Uvärdering av kårhusserviceutbildning” från S16.
att ändra redovisningsdatum på ”Kårhusets Framtid” från S18.
att lägga till ”Riktlinje för remisser” med ansvarig ”Oskar Hansson”
och redovisningsdatum ”S17”.
att lägga till ”Internfakturering” med ansvarig ”Karin Dammer” och
redovisningsdatum ”S1 16/17”.
Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
Beslut
Uppdraget
Redovisas
S2 13/14
Civilingenjörsringen Karin Dammer
S18 15/16
S3 13/14
Funktionärsregister
Björn Sanders
S17 15/16
S19 14/15
Utvärdering av
Anders Lundqvist
S15 15/16
nollningsutskottet
Persson
S5 15/16
Kårhusservice
Björn Sanders
S15 15/16
arbetsform
S5 15/16
Uppdatera Policyn
David Gustafsson
S16 15/16
för funktionärsmedaljer
S8 15/16
Utvärdering av
Karin Dammer
S15 15/16
vinteröverlämning
S8 15/16
Utvärdering av
Dante Zia
S16 15/16
kårhusserviceutbildning
S8 15/16
Bemanning av
Anders Lundqvist
S15 15/16
kansliet
Persson
S9 15/16
UtbU mål med
Alexander Pieta
S15 15/16
förändringar i
Theofanous
utbildningsutskottets
struktur
S10 15/16
Heltidarmobiler
Björn Sanders
S16 15/16
S11 15/16
Kårhusets Framtid
Dante Zia
S18 15/16
S12 15/16
Prissättning av
Anders Lundqvist
S17 15/16
lokaler
Persson
S13 15/16
W-jubileumspengar
Linus
S2 16/17
Hammarlund
S13 15/16
Uppföljning av
Linus
Januari
internationaliserings- Hammarlund
2017
arbete
S14 15/16
Riktlinje för remisser Oskar Hansson
S17 15/16
S14 15/16
Internfakturering
Karin Dammer
S1 16/17
a)
b)
c)

d)

Protokoll Kårstyrelsen

LTH:s nya organisation
Björn föredrog för punkten.
Arkad.se
Styrelsen tycker att det är prioriterat.
Översättning
Styrelsen diskuterade hur mycket som Kåren ska lägga på att
översätta sina styrdokument. Styrelsen anser att det är prioriterat
att få dokumenten väl översatta efter att samtliga dokument är
korrekt uppdaterade
Sommararvodering
Björn föredrog för punkten.
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§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
22:35.

Vid pennan

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Anders Lundqvist Persson
Mötesjusterare

Protokoll Kårstyrelsen
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PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 26 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande 15/16

Kårstyrelsen

Protokoll Styrelsemöte 15 15/16
Tid: Onsdagen den 20 april 2016 klockan 17.15.
Plats: Perstorp, Kårhuset.

Närvarande
Styrelsen

Kårordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Björn Sanders
Oskar Hansson
Micaela Bortas
Daniel Damberg
Peter Dahl
Dante Zia

(tom §14)

Adjungerade

Jacob Karlsson
Alexander Pieta Theofanous
Joost Kranenborg
Svante Nyman
Martin Persson
22.0
Niklas Ingemansson
Jacob Adamowicz
Malin Riddarström

Ledamot i utredningsgruppen för Karnevalen 2018
Studentrepresentant i universitetscentrala forskningsnämnden
Ordförande F-sektionen
(tom §15)
Ordförande I-sektionen
(tom §21)
I-sektionen
(tom §21)
22.0
(tom §23)
Informationsansvarig
UE Electus
(from §22)
PL-ARKAD
(§15)

Dagordning

§ 1 SOFMÖ

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:18.

§ 2 Tid och sätt

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Oskar nominerade Björn Sanders till mötessekreterare.
Styrelsen beslutade
att välja Björn Sanders till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsperson

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

§ 5 Närvaro och adjungeringar

Protokoll Kårstyrelsen

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

Marcus Petersson yrkade
att behandla §21, §22, §23 innan §14.
Oskar Hansson yrkade
att lägga till §13.1 Äskande angående slaget om Lund.
Styrelsen beslutade
att bifalla Marcus Peterssons yrkande.
att bifalla Oskar Hanssons yrkande.
att bifalla det framvaskade förslaget.

§ 7 Datum för justering av
protokoll

Protokollet föreslås vara klart för justering den 27 april och justerat den 4
maj.
Styrelsen beslutade
att bifalla beslutsförslaget.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Punkten lämnades obehandlad.

§ 9a Meddelanden

Björn Sanders meddelande om utfallet av LUS Ting 6.

§ 9b Anmälan av övriga frågor

Oskar Hansson anmälde den övriga frågan ”LUS Ting”.
Oskar Hansson anmälde den övriga frågan ”AF-stipendier”.

§ 10 a) Per capsulam-beslut

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) Presidiebeslut

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) Rapport från heltidarna ochInget
utskott
att rapportera.

§ 11 b) Rapport från
arbetsgrupperna

Inget att rapportera.

§ 11 c) Rapport om ekonomin

Inget att rapportera.

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöten

Oskar Hansson yrkade
att nästa möte hålls 4/5.
Styrelsen beslutade
att bifalla Oskars Hanssons yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden
och stadfästande av val

Inga valärendenförelåg.

§ 13.1 Slaget om Lund

Martin Persson föredrog punkten.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 14 Förslag till Proposition
angående budget 16/17

Jacob Karlsson föredrog punkten.
Diskussion.
Jacob Karlsson yrkade
att sänka ADM02 med 88 875 kr.
Björn Sanders yrkade
att sänka ADM01 med 87 500 kr.
att höja ADM03 med 2 000 kr.
att sänka ARM10 med 1 900 kr.
att sänka FUV03 med 2 400 kr.
att höja KLU04 med 2 000 kr.
att höja KLU05 med 7 500 kr.
att höja KLU08 med 14 200 kr.
att höja UBT01 med 4 000 kr.
att höja NOL01 med 14 200 kr.
att sänka NOL09 med 5 000 kr.
Peter Dahl yrkade
att höja ARM12 med 28 500 kr.
att (PD14.2) sänka OVG01 med 146 000 kr.
Oskar Hansson yrkade
att höja ARM14 med 9 500 kr.
att höja ADM02 med 5 000 kr.
Styrelsen beslutade
att avslå PD14.2.
att bifalla resterande yrkanden.
att lägga fram den framvaskade propositionen.

§ 15 Motion angående större
förråd

Behandlades innan §14.
Malin Riddarström föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

Ordningsfråga:

§ 16 Förslag till Proposition
angående bemanning av
kansliet

Styrelsen beslutade
att ajournera mötet till 19:30.
Björn Sanders föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att lägga fram propositionen.
Oskar Hansson reserverade sig:
”Jag reserverar mig mot att Styrelsen föreslår för Fullmäktige att anställa en
Kanslist som ska arbeta i expeditionen, och därmed inte ser en studentdriven
expedition som en långsiktig lösning.
Teknologkåren är en ideellt driven organisation av studenter för studenter, och
ska så förbli. Teknologkårens verksamhet bör i så stor utsträckning som

Protokoll Kårstyrelsen
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möjligt baseras på ideellt studentengagemang, och endast i undantagsfall bestå
av arvoderade studenter. I extrema undantagsfall kan det vara befogat med en
extern och icke-studentbaserad personal, exempelvis när ekonomisk expertis
krävs. En kanslitjänst berättigar inte att Teknologkåren frångår principen om
en ideell och studentdriven verksamhet.
Jag anser att kontinuiteten felaktigt har blivit högre prioriterad än den ovan
nämnda principen i expeditionsfrågan. Teknologkåren har aldrig prioriterat så
tidigare i bemanningsfrågor. Varför ska kontinuitet anses viktigare än
studentkoppling i just i expeditionen, när den exempelvis inte gör det i
arbetslednings-, lokal- eller näringslivsfrågor?
Pragmatiskt sett är det svårt att strukturera om arbetsuppgifter inför
höstterminen, men med ett tydligt inriktningsbeslut i ryggen från Fullmäktige
kan Styrelsen göra förändringar under hösten som börjar gälla under våren.
Således anser jag att Fullmäktige endast bör godkänna en anställning fram till
nyår, sedan bör kårexpeditionen rymmas inom vår verksamhet. Den
långsiktiga lösningen bör vara att expeditionen bemannas av en, eller ett fåtal,
heltidare. På så vis vidareutvecklas Teknologkårens studentdrivna verksamhet
i rätt riktning.”
§ 17 Diskussion angående
meritvärden

Ingen föredrog ärendet.
Styrelsen lämnade punkten utan åtgärd.

§ 18 FM-motion angående krav
på revisorerna

Jacob Adamowicz föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att yrka avslag på motionen.

§ 19 Mål med förändringar i
Utbildningsutskottets
struktur

Alexander Pieta Theofanous föredrog ärendet.

§ 20 Motion angående
domännamn

Björn Sanders föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade
att stadfästa önskelistan.

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen som ett budgetavsteg på ADM01 - 6550.
§ 21 Motion angående införande
av Kårhusgeneral

Behandlades innan §14.
Marcus Petersson föredrog ärendet.
Diskussion.
Peter Dahl yrkade
att (PD21.1) ordinarie verksamhetsperiod för Kårhusgeneral löper 1
januari till 31 december.
att (PD21.2) den första Kårhusgeneralen väljs för innevarande samt
nästa verksamhetsperiod.
Styrelsen beslutade
att bifalla PD21.1 och PD21.2.
att bifalla den framvaskade motionen.

Protokoll Kårstyrelsen
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§ 22 Motion angående inköp av
ljusutrustning till Lophtet

Behandlades innan §14.
Motionären drog tillbaka sitt yrkande.
Protokollsanteckning: Cash, Money, Likvida Medel™ fanns redan.

§ 23 Diskussion angående
prissättning

Behandlades innan §14.
Marcus Petersson föredrog ärendet.
Styrelsen ansåg att det verkar som en vettig idé att standardisera
uthyrningskostnaderna för teknik. Dock önskades mer underlag för att
kunna ta ett informerat beslut.

§ 24 Rapport angående
överlämning
Ordningsfråga:

§ 25 Rapport angående
Kårhusservice arbetsform

Ingen föredrog ärendet.
Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan.
Björn Sanders föredrog ärendet.
Rapporten lades ad acta.

§ 26 Remiss angående
Verksamhetsplan 16/17

Diskussion.

§ 29 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade
att ändra redovisningsdatum på ”Utvärdering av vinteröverlämningen”
till S16.
att ändra redovisningsdatum på ” Utvärdering av nollningsutskottet”
till S16.
att ändra redovisningsdatum på ”Kårhusservice arbetsform” från S16.
att stryka ”UtbU mål med förändringar i utbildningsutskottets
struktur”.
att stryka ”Bemanning av kansliet”.
att lägga till ”Uppföljning av Slaget om Lund” med ansvarig ”Oskar
Hansson” och redovisningsdatum ”S17 15/16”.
att lägga till ”Resor inom Näringslivsbenet” med ansvarig ”Oskar
Hansson” och redovisningsdatum ”S17 15/16”.
Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:
Möte
Beslut
Uppdraget
Redovisas
S2 13/14
Civilingenjörsringen Karin Dammer
S18 15/16
S3 13/14
Funktionärsregister
Björn Sanders
S17 15/16
S19 14/15
Utvärdering av
Anders Lundqvist
S16 15/16
nollningsutskottet
Persson
S5 15/16
Kårhusservice
Björn Sanders
S16 15/16
arbetsform
S5 15/16
Uppdatera Policyn
David Gustafsson
S16 15/16
för funktionärsmedaljer
S8 15/16
Utvärdering av
Karin Dammer
S16 15/16
vinteröverlämning
S8 15/16
Utvärdering av
Dante Zia
S16 15/16
kårhusserviceutbildning
S10 15/16
Heltidarmobiler
Björn Sanders
S16 15/16

Protokoll Kårstyrelsen
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S11 15/16
S12 15/16
S13 15/16
S13 15/16

S14 15/16
S14 15/16
S15 15/16
S15 15/16
§ 23 Övrigt

a)
b)

§ 24 SOFMA

Kårhusets Framtid
Prissättning av
lokaler
W-jubileumspengar
Uppföljning av
internationaliseringsarbete
Riktlinje för remisser
Internfakturering
Uppföljning av
Slaget om Lund
Resor inom
Näringslivsbenet

Dante Zia
Anders Lundqvist
Persson
Linus
Hammarlund
Linus
Hammarlund

S18 15/16
S17 15/16

Oskar Hansson
Karin Dammer
Oskar Hansson

S17 15/16
S1 16/17
S17 15/16

Oskar Hansson

S17 15/16

Januari
2017

LUS-ting
Ingen diskussion.
AF-stipendier
Styrelsen skickar Björn Sanders i Oskar Hanssons ställe.

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan
23:00.

Vid pennan

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Daniel Damberg
Mötesjusterare

Protokoll Kårstyrelsen

S2 16/17
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STYRELSEHANDLING
Heltidarrapport – S16

Kämnärsrätten Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Heltidarrapport – S16
Vad har gått bra?
Ledning
 Arbetet med budgeten och verksamhetsplanen har gått mycket bra.
 Överlag har det varit mycket att göra för både GS och KO.
Utbildning
 Vi har fått in många av våra slutkrav i den nya arbetsordningen för LTH.
 Kvalitetsramverket och programutvärderingsarbetet fortlöper och vi är mycket
nöjda med de resultat som den LTH-arbetsgruppen presenterar. Vi har stor
möjlighet att påverka.
Näringsliv
 Startup fair. Här tror jag att jag citerar Richard: ” Satan vad bra det gick! Det har
varit som en dröm som gått i uppfyllelse. 42 olika utställare, varav 40 dök upp. Kan
det bli bättre?”.
 Koordinatorsrekryteringen har flutit på bra (färdig), likaså inledande anmälan (i
skrivande stund över 50 företag redan).
 JätteIKK (utbildning för IKK och Mäss-IKK) har genomförts med gott resultat
tillsammans med Lunicore.
Fritid
 Puben Puben har slagit säljrekord!
 Corneliusbalen blev mycket lyckad. Vi är mycket nöjda med Balgruppens och D-sex
insats.
 Inledande dialog med polismyndiheten angående Teknologkårens slutna tillstånd har
förts.
 Carlsbergsavtalet är äntligen färdigt och underskrivet.
Stödverksamhet
 En ”drone” har köpts in för att kunna filma från luften.
 Många uthyrningar under perioden.

Vad har gått mindre bra?
Vi är lite missnöjda med att Näringslivsansvarig vakantsattes, men är hoppfulla att det
kommer lösa sig. Dessutom har vi varit tvungna att ställa in ett par pubar på grund av få
jobbare. Men överlag har det mesta fungerat mycket bra.

Vad händer den närmaste tiden?
Ledning
 Styrelseworkshop den 21/5.
 Valberedningsutbildning den 22/5.
 Arbetet med verksamhetsberättelsen påbörjas.
 Medarbetarsamtal med samtliga heltidare
 Allmän överlämningsplanering för samtliga heltidare.
 Uppföljning av ekonomiska beslut tagna av styrelsen och fullmäktige.
Utbildning
 SFS-FUM nalkas med det sista arbetet det innebär.
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STYRELSEHANDLING
Heltidarrapport – S16

Kämnärsrätten Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Näringsliv
 Niklas tillsammans med Richard försöker styra upp ett generellt sätt som vi
behandlar alla externa parter som vill få ut information via oss. Prissättningen skall
standardiseras. Riktlinje på gång.
 Utvärdering av Innovation Week och Startup Fair.
 HSP-avtal för ARKAD ska signeras.
 Allmän planering för ARKAD är i full gång. Specifikt med arbetet med att ragga
företag.
Fritid
 Tandem.
 Digitaliseringen av spritförrådet sluttestas.
 Fanbärande på examenshögtiden.
 TIF-mässa den 18/5.
 Pubrunda den 19/5.
Stödverksamhet
 Valt in två projektgrupper för Webbutveckling, 3 personer som kommer att jobba
med hemsidan ledda av pågående Datorsansvarig Richard Loung och 4 personer
som kommer att jobba med intranätet ledda av avgående Datoransvarig Daniel
Lundell. Uppstartskväll den 28 april.
 Nästa omgång av funktionärshoodies kom i veckan.
 Renovering av Cornelis.
 Fixhelg på Lophtet.
 Inköp av Rulle.

Verksamhetsplanen?
Pedagogik, utlärning och examination - Filippa de Laval och Karin
Dammer
Inget nytt att rapportera.

Miljö och hållbarhet i utbildningen - Carolina Koronen och Dante Zia
Inget nytt att rapportera.

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
Slutrapport ska skrivas.
Implementering av handlingsplanen för internationalisering - Linn Svärd och Anders Persson
Inget nytt att rapportera.

Transparens och kommunikation – Niklas Ingemansson och Daniel
Damberg
Transparensgruppen har skickat ut till utskottsordförande och heltidare vad vi kan erbjuda
sektionerna. Det ska sammanställning och slutrapport på gång.

Utveckling av kårens påverkansarbete

Ge studeranderepresentanter en bättre grund att stå på för att bedriva sina uppdrag – Linn
Svärd och Micaela Bortas
Inget nytt att rapportera.
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Heltidarrapport – S16

Kämnärsrätten Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Att tillsammans med sektionerna samordna arbetet med kursutvärderingar - Filippa de Laval
och Micaela Bortas
Inget nytt att rapportera.
Inget nytt att rapportera.
Involvera Campus Helingsborg i större utsträckning inom påverkan - Carolina Koronen och
Micaela Bortas
Inget nytt att rapportera.
Samtliga masterprogram ska ha en välfungerande studiebevakning – Linn Svärd och Micaela
Bortas
Inget nytt att rapportera.

Kåren och sektionerna
Utvärdera systemet med medlemsavgift och sektionsbidrag - Jacob Karlsson och Oskar
Hansson
Avklarat och avrapporterat! Slutrapport kvar.
Utvärdera hur kollegieverksamheten fungerar och hur den kan göras bättre – John Alvén och
Oskar Hansson
Inget nytt att rapportera.
Genomföra en undersökning om hur samarbetet mellan kåren och sektionerna kan förbättras
och hur fler gemensamma evenemang kan genomföras - Johan Alvén och Oskar Hansson
Påbörjat ett projekt där vi ska undersöka vad Kåren central kan erbjuda sektionerna som ska sluta i att
vi på ett enkelt och snyggt sätt kan presentera det för sektionerna.
Förbättra kommunikationen till sektionerna och involvera dess styrelser i styrdokument och
andra beslut som påverkar dem - Johan 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
Inget nytt att rapportera.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Marcus Peterson

Pedell

Erik Molin

Vice HUT-ordf

Rasmus Kjellén

KHS Förvaltare

David Uhler Brand

TUT-chef

Erik Alstersjö

Rullechef

Daniell Lundell

DSG

Christer Andersson

HUT

My Reimer

HUT

Axel Eyton

HUT

Lina Brodén

HUT

Gabriel Sjöberg

HUT

Måns Fällman

HUT

Joakim "Kedge" Sörens HUT
Arvid Myhlback

HUT

Sara Axelsson

HUT

Moa Sjöholm

HUT

Martin Johansson

HUT

Jens Olsson

HUT

Viktor Nybom

HUT

Johan Förberg

HUT

Carolina Sartorius

HUT

Peter Samuelsson

HUT

Christian Hernvall

HUT

Per Ahlbom

HUT

Jens Elofsson

HUT

Simon Lundegard

KHS

Karin Dammer

KHS

Adam Urga

KHS

William Winberg

KHS

Viktor Ahlinder

KHS

Marie Petersen

KHS

Darja Lind

KHS

Kårhuset Lund, 27 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Verksamhetsplan 2016/2017
Teknologkåren vid LTH

Innehållsförteckning
Inledning
1. Utbildning
2. Näringsliv
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Inledning
Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att påverka de fokusområden som Teknologkåren vid
LTH (Teknologkåren) ska arbeta med under verksamhetsåret. Grundtanken med verksamhetsplanen
är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan att detaljstyra verksamheten. Verksamhetsplanen
är uppdelad efter Teknologkårens tre ben Utbildning, Näringsliv och Fritid; samt stödfunktionerna
Administration, Kommunikation och Infrastruktur. Dessutom en punkt som är ett tvärsnitt för
samtliga verksamheter: Doktorander.
Kårstyrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp och stäms av. Delrapporter av
verksamhetsplanen kan ges till fullmäktige under årets gång och redovisning ska ske senast vid
verksamhetsårets slut. Varje att-sats ska konkretiseras med en projektplan som klubbas av styrelsen.

Utbildning
Teknologkåren har en lagstadgad rätt att företräda studenterna gentemot universitetet. Studenterna ska
ha en god fysisk arbetsmiljö och bör ha tillgång till studieplatser och uppehållsrum. Teknologkåren ska
därför arbeta med att besvara frågan om vilka krav som kan ställas på dessa lokaler. Teknologkåren
ska även arbeta med att vidareutveckla den studeranderepresentanthandbok som tagits fram under det
gångna året. Det är också mycket viktigt att de resultat som Teknologkårens påverkansarbete uppnår
kommuniceras ut till studenterna, vilket Teknologkåren ska arbeta med. Teknologkåren ska också
påverka LTH att bredda utbudet av examinations- och utlärningsformer.

Näringsliv
Teknologkårens ska föra ett påverkansarbete mot LTH för att få in yrkeslivsförankringen tydligare
under utbildningens olika skeden, genom till exempel fler projektkurser. Arbetsmarknaden är
föränderlig, och allt fler startar egna företag, för att spegla detta vore det eftersträvansvärt att öppna
upp för fler projekt inom innovation och entreprenörskap.
Verksamheten som Teknologkårens två utskott under Näringslivsbenet bedriver har ett inkomstkrav
att nå upp till, under kommande verksamhetsår är det välbehövligt att se över vad inkomstkravet leder
till. Inom många områden ställer Teknologkåren krav på verksamheten och samarbetspartners för att
få en kvalitetssäkring, något motsvarande finns inte inom näringslivsarbetet. En punkt i
verksamhetsplanen är att utreda önskan kring huruvida ett företag eller en organisations etiska
aspekter borde tas i beaktning inför ett samarbete.

Fritid
Nollningen är en av de viktigaste aktiviteter som Teknologkåren genomför. Därför ska det tas fram en
plan för hur nollningen ska utvecklas i framtiden, ur ett strategiskt perspektiv. Man önskar även att
förtydliga relationen mellan kår och de fria föreningarna.

Administration
Teknologkåren omsätter årligen ungefär 12 miljoner kronor. Utgifts- och inkomstkällorna är lika
varierande som de grupper av studenter som genererar vinster och kostnader. Var tar pengarna vägen?
Var kommer de ifrån? De frågorna ska vara enkla och tydliga att besvara. Dessutom ska det utredas
vad det innebär att vara en funktionär vid Teknologkåren.
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Kommunikation
Teknologkåren är en organisation byggd på demokratisk grund, satt att representera studenterna vid
Lunds Tekniska Högskola. Det är av stor vikt att Teknologkåren kommunicerar sin verksamhet till
studenterna och förankrar principerna för sitt handlande hos medlemmarna. Under året ska
Teknologkårens varumärke och dess användning utredas. Därutöver ska det etableras hållbara och
demokratiska rutiner för hur valdeltagandet i kårfullmäktige säkras. Slutligen ska Teknologkårens roll
gentemot sektionerna förtydligas.

Infrastruktur
Teknologkåren har en mängd lokaler och otaliga andra inventarier. Dessa används under året av olika
utskott, projekt och andra behövande inom organisationen. I årets verksamhetsplan finns två
utredningar som behöver göras. Dels inventera våra förråd och inventarier, och dels fundera på
möjligheter till ett mer levande Kårhus.

Doktorander
Doktorander är en grupp medlemmar som ofta är underrepresenterade inom Teknologkåren. Detta
gör att ett extra krafttag för att få med de i gemenskapen är viktigt för att knyta ihop vår organisation
och göra Teknologkåren ännu starkare.
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1. Utbildning
1.1 Fysisk arbetsmiljö för studenter
Under verksamhetsåret 2015/2016 har två större utredningar om studenters fysiska arbetsmiljö
sammanställts. Studieplatsrapporten som är genomförd på LUS-nivå och gällande för hela
universitetet, ger oss en inblick i vilket behov det finns av studieplatser på respektive fakultet.
Lunchrumsrapporten som är genomförd på Teknologkårsnivå och gällande för hela fakulteten, ger oss
bland annat en inblick i hur många mikrovågsugnar, lunchplatser och uppehållsrum som finns samt
hur arbetsmiljön i lokalerna är.
Med utgångspunkt från dessa undersökningar bör man tydliggöra vilka krav vi vill kunna ställa, samt
tillsammans med LTH förtydliga vilka krav som kan ställas på sektionslokaler och uppehållsrum. Vem
står för vad och vilka krav kan vi ställa på fakulteten? Dessutom bör vi bedriva ett aktivt
påverkansarbete för att öka mängden studieplatser, såväl på hela universitetet som specifikt för
fakulteten.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att skapa en lista på vilka krav vi kan ställa på LTH angående studieplatser samt vilka
önskemål som studenterna har utöver dessa krav;
 att tillsammans med LTH tydliggöra och formalisera vilka krav studenterna kan ställa på
sektionslokaler och uppehållsrum.

1.2 Vidarutveckling av studeranderepresentantshandboken
Under det senaste verksamhetsåret har en studeranderepresentantshandbok tagits fram av
utbildningsutskottet. Dess syfte är att beskriva LTH:s organisation samt svara på de frågor som
uppstår i arbetet som studeranderepresentant.
Dock behöver detta vara ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras. Framförallt behöver
detta göras under nästa år, inte bara för att det är ett nytt dokument utan även för att LTH:s nya
organisation inte riktigt har satt sig ännu.
Specifikt bör man även se över vilken roll diskriminering och likabehandling samt mastersprogrammen har i handboken.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att vidareutveckla Studeranderepresentantshandboken för att etablera den som ett levande
dokument som är naturligt och tillgängligt för samtliga studeranderepresentanter.

1.3 Synliggörande av påverkansarbete
Teknologkårens absoluta existensberättigande och lagstadgade skyldighet är utbildningsbevakningen.
Dock uppfattas detta ben ibland nästan som tråkigt. Dels beror detta på att det ofta är ett abstrakt
område där resultat kan vara svåra att se, dels på att de resultat som faktiskt uppnås inte
kommuniceras ut.
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För att uppmärksamma de resultat som Teknologkårens påverkansarbete har uppnått behöver dessa
sammanställas och illustreras på ett tillgängligt sätt. Denna sammanställning bör innefatta stora och
små förändringar som har tillkommit på grund av vårt arbete, såväl på sektionsnivå som på
Teknologkåren centralt.
Denna sammanställning ska sedan kommuniceras ut till samtliga medlemmar. Studenternas kunskap
om resultaten av Teknologkårens arbete är inget som endast ska göras vid vissa tidpunkter; det ska
vara ett fortgående arbete att kommunicerat ut vad Teknologkåren uppnår. Målet ska vara att
kontinuerligt bygga på visualiseringen, så att studenterna alltid ska känna till vad Teknologkåren har
uppnått med sitt påverkansarbete.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att skapa en tydlig visualisering av vilka resultat som har nåtts till följd av Teknologkårens
påverkansarbete.

1.4 Utveckling av pedagogik och examinationsformer
Detta är ett arbete som fortsätter från Verksamhetsplanen 2015/2016.
Pedagogik är ett brett begrepp, men en viktig del av pedagogiken är utlärningsmetoder. Idag finns
möjligheten att i stor utsträckning använda sig av digitala hjälpmedel. Lärare borde mer aktivt se över
möjligheten av alternativa utlärningsmetoder genom till exempel digitala hjälpmedel. För att
studenterna ska kunna lära sig på sätt som passar dem bör det finnas variation bland de pedagogiska
metoder som används i undervisningen. Under ett program bör studenterna komma i kontakt med
olika undervisningsformer i den stora mångfald av kurser som läses, och Teknologkåren bör påverka
LTH att använda nya metoder i undervisningen.
Även examinationsformen kan ha en stor inverkan på studenternas studieframgång då studenter
presterar olika bra under olika omständigheter, varför olika typer bör finnas representerade under
programmet för att studenter inte skall missgynnas av att de t.ex. är dåliga på att skriva en tentamen.
Idag är den mest utbredda examinationsformen den skriftliga salstentamen, och det finns ett stort
behov av att bredda utbudet av bedömningssätt på LTH:s program för att bättre kunna anpassas till
ämnets art och spegla den bredd som finns bland LTH:s kurser med avseende på de förvärvade
kunskapernas användningsområde. Teknologkåren bör påverka LTH att bredda utbudet av
examinationsformer, inte nödvändigtvis inom enstaka kurser, utan övergripande inom programmen.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att påverka LTH att implementera ett bredare utbud av utlärningsmetoder och
examinationsformer, vilket efter året ska återspeglas på kursplansnivå.
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2. Näringsliv
2.1 Näringslivsanknytning i utbildningen
Näringslivsanknytning i utbildningen är gynnsamt för såväl studenten, som industrin och LTH. I
avtalet mellan Teknologkåren och LTH anges det att Teknologkåren ansvarar för näringslivskontakt i
form av “employer branding”. Det innebär att Teknologkåren ska exponera framtida potentiella
arbetsgivare gentemot studenterna. LTH i sin tur har ansvar för att etablera en näringslivsanknytning i
utbildningarna. Teknologkåren uppfyller sin del av avtalet mycket väl samtidigt som
arbetsgivarkontakten ständigt utvecklas. Undersökningar gjorda av såväl Teknologkåren som LTH
visar att studenter identifierat brister i hur näringslivsanknytningen i utbildningen förverkligas. I vissa
avseenden saknas den helt eller så är den otillräcklig för att skapa nytta. Med näringslivsanknytning
menas exempelvis kursprojekt som är kopplade till företag och industri eller gästföreläsningar av
personer i industrin där föreläsningarnas innehåll tar avstamp från aktuella problem inom industrin.
Teknologkåren har som uppgift att påverka LTH för att det ska utvecklas bättre och mer relevanta
utbildningar. Genom att klart och tydligt formulera vilka krav eller förväntningar som studenterna har
med avseende på näringslivsanknytning går det att etablera ett effektivt och ändamålsenligt
påverkansarbete gentemot LTH. För att uppnå detta fordras ett samarbete mellan näringslivs- och
utbildningsbenet i Teknologkårens verksamhet, ett arbete där utgångspunkten bör ligga i ovannämnda
undersökningar.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda vilka kriterier som krävs för att utbildningar vid LTH ska anses ha en god och
ändamålsenlig näringslivsanknytning;
 att utgående från kartläggningen skapa en rapport och handlingsplan. Handlingsplanen ska
redogöra för hur Teknologkåren, LTH och industri bör samverka för att etablera eller bevara
en näringslivsanknytning som håller en god och ändamålsenlig nivå.

2.2 Innovation och entreprenörskap
Innovation och entreprenörskap är något som är väldigt trendigt och viktigt för en vidare utveckling
av samhället i stort. I dagsläget finns det en viss problematik i hur LTH/LU sköter detta. Det kan
upplevas som ett väldigt stort steg att få hjälp med sina spirande affärsidéer och det är inte helt
självklart vilken väg man behöver ta för att få denna hjälp. Kan och bör Teknologkåren minska dessa
trösklar och på så sätt främja innovation och entreprenörskap? De två senaste åren har eldsjälar drivit
projekt inom detta under TLTH Näringsliv. Det har mynnat ut i Innovation Week, som 2016
anordnades för andra gången, och Startup Fair som är nystartat 2016.
De två utskotten som främst arbetar med näringslivskontakten för Teknologkårens räkning är i övrigt
duktiga på att visa vilken typ av arbetsgivare och karriärvägar som finns i framtiden. Men möjligheten
att jobba med sin egna idéer eller i en start up har tyvärr hamnat i skymundan. Detta trots att det finns
många av våra medlemmar som faktiskt tar denna karriärväg. Det finns även ett projekt av engagerade
studenter om innovation och entreprenörskap som är i startgroparna.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att se över de projekt som har startats upp inom detta område och utred om detta ska vara
del av den löpande verksamheten för Teknologkåren. Därefter eventuellt etablera
permanenta strukturer för att främja och stödja medlemmarnas innovations- och
entreprenörskapsanda.
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2.3 Näringslivsverksamhetens inkomstkrav
ARKAD och TLTH Näringsliv har i dag väldigt tydliga inkomstkrav, vilket kan leda till en
begränsning i hur nytänkande de båda grupperna kan vara. Ett lägre inkomstkrav skulle eventuellt
möjliggöra för fler event likt Start Up Fair och Innovation Week samt potentiellt öppna upp för fler
inspirationsföreläsningar inför ARKAD, där man lockar företag som är mindre, nystartade eller i
uppstartsfaser. Företag som i dagsläget kanske väljs bort då de inte bidrar tillräckligt ekonomiskt. Ett
högt inkomstkrav ger å andra sidan Teknologkåren mer likvida medel att röra sig med, vilket gagnar
övrig verksamhet vid Teknologkåren.
Med denna bakgrund i åtanke bör det tas fram en grundlig undersökning som kan ligga till grund för
hur Näringslivsutskotten ska arbeta i framtiden. Där medlemsnyttan av de olika alternativen som finns
ska ligga till grund för vilka krav vi ställer på våra Näringslivsutskott.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att grundligt se över hur inkomstkravet påverkar Näringslivsverksamheten har samt hur stort
det bör vara.

2.4 Näringslivsarbete ur ett etiskt perspektiv
Teknologkåren har en policy för vilken typ av placeringar som görs rent ekonomiskt. I polycyn anges
tydliga inriktningar om vilken typ av verksamhet som är lämplig att investera i. Det finns i dagsläget
inget styrdokument som reglerar vilka företag eller organisationer som tillåts marknadsföra sig genom
Teknologkårens kommunikationskanaler. Är detta något som Teknologkåren bör ha och var skall
gränsen dras? Vilken typ av företag eller organisationer är det okej att samarbeta med? Teknologkåren
jobbar idag med att införa mer etik i utbildningen då detta är något som efterfrågats. Är den etiska
aspekten något som medlemmarna efterfrågar angående de företag/organisationer som kommer hit?
Andra aspekter som Teknologkåren kan ha åsikter om är miljöhänsyn, arbetsmiljöproblem,
infekterade konflikter med fackförbund och dylikt. Frågan kan också vändas, bör man premiera
företag eller organisationer som är extra “bra” på dessa aspekter? Hur skall denna bedömning i sådana
fall göras rent praktiskt?
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda huruvida medlemmarna anser att Teknologkåren skall ta företagens eller
organisationernas etiska aspekter i beaktning vid evenemang och marknadsföring.
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3. Fritid
3.1 Förtydligande angående Fristående föreningar
De fristående föreningarna bör vara en naturlig del av studentlivet vid Teknologkåren. Föreningarna
bör känna att det är fördelaktigt att vara en förening hos Teknologkåren, samtidigt som
Teknologkåren känner att det bidrar till ett mervärde för medlemmarna att kunna erbjuda
medlemskap i ett antal föreningar. Därmed vore det fördelaktigt att definiera tydligare vilken relation
som skall finnas mellan Teknologkåren och Fria föreningar; både för föreningarnas och
Teknologkårens skull.
I dagsläget är de kriterier som finns för att skapa och driva Fristående föreningar löst hållna, med detta
finns både för- och nackdelar. Arbetet med att förtydliga relationen mellan de båda parterna bör ha
grund i att underlätta för Teknologkåren vid inval av Fria föreningar och för de Fria föreningarnas
verksamhet.
En sådan utredning skapar också goda förutsättningar för medlemmar som vill starta och förvalta Fria
föreningar, och för den egna organisationen, då de Fria föreningarna kommer få en mer motiverad
och naturlig plats inom organisationen.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att redovisa för de krav, formella som informella, som i dagsläget ställs på Fristående
föreningar;
 att utreda vilken roll Fristående föreningar fyller och önskas fylla i Teknologkåren;
 att förtydliga hur samspelet ska se ut mellan Teknologkåren och Fristående föreningar.

3.2 Nollning, ur strategiskt perspektiv
Under de senaste åren har Teknologkåren utrett hur nollningen fungerar ur ett bemanningsperspektiv.
Hur bör sammansättningen överstar se ut? Vilken roll har Nollegeneralen? Ska dennes post arvoderas?
Samtliga av dessa utredningar och undersökningar bottnar i frågan om hur vi vill att Nollningen ska
utvecklas i framtiden. En fråga som är stor och svårbesvarad. Det har dock visat sig väldigt viktigt att
få frågan besvarad. Vissa inriktningsbeslut har tagits men det var länge sedan, utanför mannaminne,
som ett helhetsperspektiv togs på nollningen.
Därmed bör nollningens format som helhet utredas med avsats ur Fullmäktiges beslut om
Nollegeneralens situation. Nollegeneralens arvodering ska inte vara del av utredningen.
Man bör se till helhetsperspektivet genom att formulera strategiska och långsiktiga mål för nollningens
utveckling. Vilken roll ska den centrala organisationen ha jämtemot sektionerna? Vilket stöd behöver
sektionerna? Vilken funktion fyller nollning och hur uppnås denna funktion bäst?
Målen och planen bör vara på en strategisk nivå snarare än att gå in på enstaka evenemang;
Teknologkåren centralt bör leda arbetet men sektionerna ska involveras. Resultatet bör ligga till grund
vid planering och utformning av framtida nollningar.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att formulera strategiska mål med tillhörande plan för långsiktig utveckling av Nollningen på
Teknologkåren.
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4. Administration
4.1 Ekonomihantering
Teknologkåren omsätter ungefär 12 miljoner kronor per år. Utgifterna såväl som inkomsterna varierar
kraftigt med avseende på summornas storlekar; när och var de bokförs; vem eller vilka som ansvarar
för dem; samt vad ändamålet med dem är. Det har vid upprepade tillfällen och från olika aktörer inom
Teknologkåren indikerats att Teknologkårens ekonomihantering är oöverskådlig.
Teknologkårens budget sätter ramverket för hur Teknologkårens verksamhet ska finansieras men har
uppfattats som otillräcklig som redskap. Budgeten motiverar inte varför vissa aspekter av kårens
verksamhet finansieras mer eller mindre än andra. Budgeten behöver kompletteras med en
lättillgänglig och transparent redogörelse över varför utgifterna ser ut som de gör. Teknologkåren är
en organisation för sina medlemmar. För att öka medlemmarnas insyn i Teknologkårens verksamhet
bör en lättillgänglig visualisering över Teknologkårens inkomster och utgifter produceras, vari
Teknologkårens ekonomihantering förklaras på ett övergripande och lättförståeligt sätt.
För att säkerställa att Teknologkåren använder sina medel på ett sätt som bäst tjänar Teknologkårens
medlemmar och dess intressen bör det, förutom det årliga budgetarbetet, göras en kostnadsanalys. En
kostnadsanalys ska redogöra för att alla kostnader fyller ett syfte samt har relevans för verksamheten
och medlemmarna.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att göra en kostnadsanalys av samtliga av kårens centrala utgifter vari alla kostnader utreds
med avseende på nytta för verksamheten och medlemmarna;
 att skapa en lättillgänglig visualisering av kårens centrala utgifter och inkomster.

4.2 Funktionärskap
Årligen engagerar sig hundratals studenter i Teknologkårens centrala verksamhet varav de flesta
kategoriseras som “funktionärer”. Att dessa studenter på något sätt är engagerade i Teknologkåren
centralt är dock den enda gemensamma nämnaren dem emellan. Respektive engagerad student lägger
olika mycket tid, besitter olika många poster samtidigt samt jobbar på drastiskt olika sätt. Längden
samt intensiteten på engagemanget varierar stort mellan de engagerade under sin tid. Detta innebär att
vissa funktionärer ges, i förhållande till andra funktionärer, en oproportionerlig mängd eller fördelning
av rättigheter, skyldigheter och friheter. Skevheten i hur de olika funktionärers ansvarsområden och
arbetsuppgifter är fördelat kan bland annat skapa förutsättningar för utbrändhet. Detta gäller för såväl
heltidare som för ideellt engagerade. Teknologkåren måste jobba med att säkerställa en hälsosam
arbetsmiljö för de som engagerar sig i verksamheten.
För att i större utsträckning kunna erbjuda erforderligt stöd till respektive funktionär samt för att
skapa en samlad bild över vad det innebär att vara funktionär vid Teknologkåren behövs ett
förtydligande över vad en “funktionär” egentligen är. Utredningen bör agera underlag till framtagandet
av kriterier som berör hur Teknologkårens utskottsordförande ska agera då dessa leder samt rekryterar
nya medlemmar. Därutöver skapar det en tydlighet i var och hur funktionärer bör väljas inom
organisationen samt vem som svarar mot vem.
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Ett funktionärsregister är upprättat, men inte i bruk i den nivå som vore önskvärt. Nuvarande
funktionärsregister är lämpligt av ta avstamp ifrån och vidareutveckla. I samband med att definitionen
av ett funktionärsskap tydliggörs ska det även etableras rutiner för att motverka psykisk som fysik
ohälsa bland de ideellt engagerade.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda och kartlägga vilka nivåer av funktionärer som finns och bör finnas inom
Teknologkårens centrala organisation. Resultatet ska redogöra för hur respektive nivå ska
hanteras med avseende på rättigheter och skyldigheter;
 att etablera en handlingsplan som motverkar hälsovådliga konsekvenser av ett engagemang
inom Teknologkåren.

10 (14)

Kårhuset Lund, 27 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

5. Kommunikation
5.1 Varumärkesstrategi
Teknologkåren måste, som ett led i ett effektivt kommunikationsarbete, entusiasmera och engagera
medlemmarna till att arbeta med utvecklingen av LTH:s utbildningar och sitatuionen för LTH:s
studenter. Härav, och för att bibehålla den trovärdighet som krävs av en demokratisk studentkår,
måste Teknologkåren arbeta på ett effektivt och genomtänkt sätt med sitt varumärke.
Idag används flera varumärken, beroende på målgrupp, för hela eller delar av Teknologkårens
verksamhet. Alla varumärken som Teknologkåren förfogar över bör inventeras och deras effektivitet
utvärderas. Teknologkåren bör även utreda hur delarna i sammanslutningens varumärkesportfölj
förhåller sig till varandra. Det bör även finnas ett mer genomtänkt arbete med samt långsiktig strategi
för Teknologkårens image gentemot sina medlemmar, de i sektionernas verksamhet, Lunds
Universitet samt externa parter.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda hur Teknologkåren använder sitt varumärke och etablera en strategi därför.

5.2 Fullmäktigeval
Högskolelagen kapitel 4 beskriver grundförutsättningarna för en studentkår. Bland annat poängteras
vikten av att studentkåren ska vara demokratiskt uppbyggd. Teknologkårens fullmäktige utses genom
direkta val i vilket samtliga medlemmar äger rösträtt, något som ger organisation sitt mest
grundläggande demokratiska fundament. Men även om Teknologkåren är en formellt demokratisk
organisation, finns det fler kriterier för att vara reellt demokratiska.
En grundförutsättning för Teknologkårens representation av studenterna är att organisation
tillgodogör sig medlemmarnas åsikter. Även om varje medlem ges rätten att yttra sin åsikt i
Fullmäktigevalet, är organisationens demokratiska och representativa styrelseskick inte mycket värt om
medlemmarna väljer att inte uttrycka sina åsikter, det vill säga, väljer att inte rösta i Fullmäktigevalet.
Valdeltagandet har historiskt varit lågt. Organisationen bör se det som prioriterat att öka
valdeltagandet och medlemmarnas intresse för Teknologkårens demokratiska grundvalar, såväl i
dagsläget som på lägre sikt, samt strategiskt utreda hur förbättringsarbetet kan utföras på längre sikt.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att vidareutveckla marknadsföringsarbetet av Fullmäktigevalet med syfte att öka deltagandet i
valet till 2017 års Fullmäktige;
 att utveckla en långsiktig strategi för att öka valdeltagandet i Fullmäktigevalet.
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5.3 Teknologkårens centralorganisations roll
Detta är ett arbete som fortsätter från Verksamhetsplanen 2015/2016.
Det är av mycket stor vikt att medlemmarna delges information om den verksamhet som företräder
dem och att de förstår organisationens och verksamhetens uppbyggnad. Dels för att öka
organisationens transparens, dels locka fler medlemmar till engagemang inom Teknologkåren behöver
Teknologkåren förbättra arbetet med att till medlemmarna förmedla vad verksamheten gör samt
tydliggöra Teknologkårens centralorganisations syfte, roll och nytta gentemot medlemmarna och
sektionerna.
En stor del av medlemmarnas kontakt med Teknologkåren sker genom sektionerna varför det är
viktigt att Teknologkårens centrala kommunikation med sektionerna är effektiv. Teknologkåren
centralt bör arbeta med att utveckla hur den stödjer sektionernas arbete, så att sektionerna vet hur och
i vilka avseenden Teknologkåren centralt kan hjälpa dem. Sektionerna upplevs även stå närmare
medlemmarna än Teknologkåren centralt, varför den centrala organisationen bör arbeta med att
involvera sektionerna på ett bättre sätt. Syftet med arbetet och resultatet av den här
verksamhetsplanspunkten är inte att befästa ett visst tillvägagångssätt som ska gälla för en obestämd
tid framöver. Tvärtom ska Teknologkåren ständigt välkomna förnyelse. Dock behövs en grund, en
utgångspunkt att ta avstamp från, då organisationens roll gentemot sektionerna ska utvecklas.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att definiera hur verksamhetsfördelningen mellan Teknologkåren centralt och dess sektioner
ska fungera.

12 (14)

Kårhuset Lund, 27 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

6. Infrastruktur
6.1 Förrådsutrymmen
Med ambitionen att Teknologkåren ska växa, i både aktivitet och medlemmar, är det passande att även
lokalerna uppdateras för att inte vara den begränsande faktorn för tillväxten.
En ständigt aktuell fråga är förrådsutrymmena på Teknologkåren, både dess storlek och nyttjande.
Idag har Teknologkåren dels några förråd i Kårhuset, dels förråd i andra hus och ett hyrt förråd på
Ideon. Denna kombination fungerar inte smärtfritt och förvaring är alltid efterfrågat. Likaså finns det
en mängd utrustning och verktyg i våra lokaler. Dessa är i olika grad inventerade och många saker
skulle eventuellt behöva uppgraderas.
Teknologkåren har tre stora projekt – Nollningen, ARKAD och F1Röj – som använder mycket
lokaler i kårhuset under sin projekttid men sedan behöver lagra saker till nästa projekt. Idag finns inga
bestämmelser över hur detta skall hanteras för att alla skall kunna utnyttja lokalerna på bästa sätt.
Med grund i detta vore det önskvärt att se över den nuvarande situationen och då även täcka in vad
som behövs förbättras.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att kartlägga vad vi har för lokaler och utrustning, samt vem som har tillgång till dessa;
 att ta fram riktlinjer på hur förvaring hanteras på Teknologkårens centrala utskott med fokus
på långtidsförvaring kontra korttidsförvaring. I dessa riktlinjer bör framgå vilka rättigheter
och skyldigheter utskott har till denna förvaring.

6.2 Teknologkåren som fritidsgård
Bristen på studieplatser och umgängesutrymmen är något som återkommande indikerats av
Teknologkårens medlemmar. Teknologkårens större lokaler står till stor del outnyttjade under dagtid
vilket leder till ett mindre levande Kårhus. Lokalerna, främst men inte uteslutande Gasquesalen och
Cornelis, skulle kunna öppnas upp och förvandlas till bland annat just studieplatser eller
uppehållsrum. Att göra det vore dock en drastisk ändring jämfört med hur lokalerna används i dag.
Därför behövs det göras undersökningar rörande hur lokalerna kan, bör och önskas användas av såväl
gemene medlem som Teknologkårens funktionärer centralt. Detta har delvis gjorts lokal för lokal men
det har inte tittats på ur ett större perspektiv. Framförallt har det inte tittats på att skapa ett mer
attraktivt Kårhus med ”fritidsgårdsmiljö” som tänk. Exempel på hinder är hur hanteringen av säkerhet
och städning ska skötas. Exempel på möjligheter är att fler medlemmar får en direkt insyn i
Teknologkårens verksamhet.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för att nyttja kårens lokaler som
uppehållsrum, mötesplatser eller studieplatser.
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7. Doktorander
7.1 Doktoranders möjlighet till representation och att engagemang
I dagsläget finns det en sektion som är underrepresenterad och undangömd inom Teknologkåren, de
har dessutom upplevt organisatoriska svårigheter. Då ING-sektionen var i en viktig fråga under
verksamhetsplanen 15/16 bör doktorandfrågor få ta plats i årets verksamhetsplan. Dessutom ligger
det i Teknologkårens intresse att ta vara på alla sina medlemmar då detta ger en mer nyanserad och
bred organisation.
Nollningen fungerar som inkörsport för många studenter i studentlivet och efter det blir engagemang
inom Teknologkåren centralt och sektionerna ett naturligt steg. Doktorandernas deltagande i
Nollningen är mycket lågt, och därmed bör man hitta en alternativ inkörsport för att få fler
doktorander intresserade av Teknologkårens verksamhet. Vidare så arrangerar näringslivsutskottet
evenemang med teknologer i fokus, med få arbetsgivare som är intresserade av doktorander. På
samma sätt arrangerar fritidsutskottet få engagemang mot denna del av studenterna. Slutligen bedriver
utbildningsutskottet studiebevakning och stöd åt doktoranderna, något som är svårt i dagsläget då
man talar mycket lite om vilka problem som finns för doktoranderna.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 att utreda doktorandernas behov och önskemål utifrån alla aspekter av Teknologkårens
centrala verksamhet;
 att upprätta en stadig kontakt med doktoranderna och Dokt-sektionen inom hela
Teknologkåren;
 att underlätta samordning av doktorandernas representanter i frågor de själva driver.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Ändring av Ägardokument KFS

Kårhuset Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Motion angående ändring av
Ägardokument KFS
Bakgrund
Innan det nuvarande ägardokumentet togs fram 2013 fanns inga direkt direktiv. Därför
arbetade den förra arbetsgruppen från ett blankt papper. Det har under året framkommit
vissa brister i dokumentet
KFS styrelse har under ledning av sin nya ordförande Erik Larsson diskuterat fram ett
förnyat förslag på hur vårt förhållande till KFS bör vara. Här har man förenklat visionen och
tydliggjort målen med verksamheten. KFS styrelse anser att det nya dokumentet är mycket
tydligare att konkretisera för att KFS ska kunna arbeta strategiskt.
Dessutom har man flyttat beslut om ändrade öppettider från Kårstyrelsen till Kårordförande
och minskat vinstkravet från 4% till 2%.

Förslag
Därför yrkar styrelsen
att

anta Ägardokument för KFS enligt bilaga.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Policy för KFS
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy beskriver hur Teknologkåren ser på KFS och dess framtiden
från ett ägarperspektiv.

1.2

Syfte
Syftet med denna policy är att klargöra både Teknologkårens roll och
funktionen såsom ägare av 100 % av aktierna I KFS AB, och de
grundläggande krav och värderingar som Teknologkåren i sin egenskap
av ägare har rörande KFS långsiktiga verksamhet

1.3

Omfattning
Policyn omfattar Teknologkåren centrala organisation.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Ursprungligen antigen enligt beslut: Omarbetning färdigställd av: Omarbetning faställd enligt beslut: FM4/2016

Ägardirektiv för KFS AB
KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv

2016-03-06
Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13
Axel Andersson Kårordförande 11/12
Sara Gunnarsson FM-ledamot 13
Jacob Adamowicz FM-ledamot 13

Klubbat av Teknologkåren vid LTH fullmäktige den 15 maj 2013.
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Ägardokument KFS
Inledning
Avsikten med detta dokument är att klargöra både TLTHs roll och funktion såsom ägare av
100% av aktierna i KFS AB, och de grundläggande krav och värderingar som TLTH i sin
egenskap av ägare har rörande KFS långsiktiga verksamhet.

Bakgrund
KFS i Lund AB startades 1970 som Kompendieförmedlingen och Sigmatryck, då av
Teknologsammanslutningen vid LTH som numera är känt som Teknologkåren. I början var
verksamheten helt inriktad på att framställa kompendier och böcker genom stencilering.
Sedan dess har mycket skett, bland annat köpte man upp en större maskinpark och gick över
till först Offset-teknik och sedemera till Print on Demand.
För att Teknologkåren som ägare av KFS AB ska ha inflytande i verksamheten väljer
Fullmäktige en representant från kåren (aktieägarrepresentant) att föra kårens talan på
bolagsstämman, välja styrelse och agera ägare i vissa frågor.
Universitetet tryckte en del avhandlingar och liknande hos KFS fram till 2002 då
Universitetet la all sin tryckverksamhet till det internt ägda Mediatryck bland annat beroende
på lagen om offentlig upphandling. Detta gjorde att företagets förutsättningar ändrades
drastiskt. Tyvärr blev omställningen för snabb och från 2002 till 2008 gjorde KFS väldigt
stora negativa resultat. 2008 var KFS väldigt nära en konkurs.
Fullmäktige beslutade 2008 att delegera alla frågor kring KFS till STLTH. Detta gjordes för
att man skulle vinna tid, skulle en avveckling bli nödvändig är det viktigt att beslutet inte
förhalas. I samband med detta valde fullmäktige att plocka bort de ägardirektiv som
fullmäktige hade till KFS.
I Teknologkårens balansräkning har man tidigare tagit upp KFS till ett värde av fem
miljoner kronor vilket bolaget inte var värt. 08/09 skrevs värdet ner till 100 000 kronor.
KFS AB sålde sin fastighet i början av våren 2009 och fick ett rejält tillskott av likvida medel,
tyvärr var KFS kraftigt belånat och större delen av köpeskillingen användes för att betala av
bolagets skulder till TLTH och banken.
KFS avyttrade sin tryckeriverksamhet till Wallin & Dalholm under sommaren 2009 och är
sedan dess en bokhandel med förlagsverksamhet avseende kompendier.
Våren 2013 ser KFS väldigt annorlunda ut jämfört med 2008, numera är det ett stabilt mer
renodlat företag som har en stabil omsättning och vinst. Ägaren (Kåren) såg därför en
vinning i att ha längre och större visionsmål för KFS och därmed återinfördes
ägardirektiven.

Ägarrollen
Aktiebolagslagen förutsätter att ägare, som ej är engagerade i ett bolags dagliga drift, i
princip utövar sitt ägarskap genom att utse en kompetent och duglig styrelse samt att tillse
att styrelsens ledamöter är väl förtrogna med ägarens mål och avsikter för bolagets
verksamhet samt med de ramar inom vilka man förväntar sig att bolaget skall agera och
utvecklas.
KFS styrelse utses av aktieägarrepresentanten på den årliga bolagsstämman. Rekrytering av
styrelseledamöter sköts av dotterbolaget i samråd med aktieägarrepresentanten.
KFS styrelse skall innehålla minst fyra (4) stycken studentrepresentanter.
Studentrepresentanterna sitter på en mandatperiod som sammanfaller med KFS
verksamhetsår. Vid rekrytering av studentrepresentanter skall dessa poster utlysas via
TLTHs kanaler och alla Teknologkårens medlemmar ska ha möjlighet att kandidera.

Samarbete
Samarbete mellan TLTH och KFS uppmuntras. Gentemot KFS kunder skall ägarskapet
tydligt framgå. TLTH skall i största möjliga mån bistå KFS med marknadsföring. KFS skall
kunna nyttja TLTHs kontaktnät vid behov.
KFS skall samråda med TLTH kring marknadsföringsinsatser som är kopplade direkt till
TLTHs egen verksamhet. Principiellt skall TLTHs centrala verksamhet inte stödjas
ekonomiskt av KFS utan endast verksamhet på sektionerna och fria föreningar.

Ekonomi
KFS långsiktiga mål skall vara att uppnå en rörelsemarginal på två (2) procent. Detta
vinstkrav syftar till att skapa förutsättningar för KFS att kontinuerligt utveckla
verksamheten och att långsiktigt driva verksamheten på ett hållbart och livskraftigt sätt.
Eventuell vinst som överstiger två (2) procent skall användas på så sätt att det åter kommer
LTHs studenter till godo. Dock skall KFS arbeta för att långsiktigt ha ett eget kapital
motsvarande halva den genomsnittliga årliga omsättningen, räknat på de tre senaste åren.
Eftersom verksamheten syftar till att på bästa möjliga sätt förse LTHs studenter med den
litteratur som behövs för studier på LTH, skall KFS drivas med ett stort fokus på
kostnadseffektivitet.

Beslutsordning
TLTHs styrelse och fullmäktige skall löpande ges den information som begärs.
Magnituden och karaktären av den information som begärs fastställs efter samråd med KFS
styrelse.
Minst en gång årligen – förslagsvis i samband med den årliga huvuddiskussionen kring KFS
– skall KFS ordförande, VD, styrelseledamöter och eventuella ytterligare externa
styrelseledamöter inbjudas att delta i Fullmäktigemöte.
I god tid före bolagsstämma i KFS – normalt i september – hanterar beslutsorganen inom
TLTH de nyckelfrågor, som bör beslutas om inför bolagsstämman, nämligen

•

Förändringar av fastställda långsiktiga mål med ägarskapet i KFS.

•

Kompletterande konstruktiva synpunkter på drift och utveckling inom KFS.

TLTH Kårordförandes yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS rörande:


Betydande förändringar i öppettider

TLTH Kårstyrelses yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS rörande:
•

Större förändringar i KFS verksamhet.

TLTH Fullmäktiges yttrande skall inhämtas vid förändringar i KFS avseende:
•

Nedläggning av butiker eller större verksamhetsområden

•

Vid uppstart av nya butiker

•

Avyttrande av verksamhet

Vision
KFS skall med god tillgänglighet och högkvalitativ service förse LTHs studenter med rätt
läromedel till bästa möjliga pris.

Mål
Följande mål skall betraktas som långsiktiga inriktningsmål. Det är bolagets styrelses ansvar
att bryta ner målen och att säkerställa det långsiktiga arbetet med att i största möjliga mån
uppnå dessa.






Tillgänglighet
o LTHs studenter ska ha tillgång till läromedel på det sätt de önskar
o LTHs studenter ska i kunna ta del av läromedel när de önskar
o Alla läromedel som krävs för studenter på LTH ska finnas på KFS
Service
o Alla kunder ska uppleva att de är nöjda när de varit i kontakt med KFS
o Samtliga kunder ska uppleva att de får ett bra bemötande och den hjälp de
önskar gällande läromedel
o KFS kunder ska ha en positiv känsla kring KFS och dess varumärke
Bästa möjliga pris
o KFS priser på läromedel skall vara konkurrensmässigt prissatt i förhållande
till andra aktörer

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Policy för likabehandling

Kårhuset Lund, 25 april 2016
Carolina Koronen, VKOs 15/16

Motion angående Policy för likabehandling
Bakgrund
Teknologkårens nuvarande likabehandlingspolicy är från 2011 och har under en tid varit i
behov av översyn, dels på grund av att den börjat få några år på nacken men också för att
den av många funktionärer upplevts som otydlig.
En arbetsgrupp har under våren jobbat med att ta fram ett förslag på en ny policy som på ett
tydligare och mer strukturerat sätt beskriver Teknologkårens värderingar och åtaganden
inom ämnet likabehandling. Vi hoppas det nya förslaget på policy ska vara lättare att förstå
och använda.
Processen för framtagandet av den nya policyn har innehållit både en diskussion i fullmäktige
och en remissrunda (se bilagor) till sektionsstyrelser, likabehandlingskollegiet, kårcentrala
utskott, kårstyrelse, heltidare och fullmäktigeledamöter. Förslaget kan därför även anses vara
välförankrat i organisationen.

Förslag
Vi yrkar därför på
att

uppdatera TLTHs Policy för likabehandling enligt det inskickade förslaget.

I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande 15/16
MICAELA BORTAS,
Kårstyrelsen 15/16
PATRIK GUSTAVSSON,
Ordförande V-sektionen 2016
RASHA EL-MANZALAWY,
Likabehandlingsombud D-sektionen 2016

Motion angående Policy för likabehandling
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Policy för likabehandling

Teknologkåren vid LTH

Policy för likabehandling
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy beskriver Teknologkårens ställningstaganden och åtaganden inom
likabehandling.

1.2

Syfte
Syftet med denna policy är dels att kommunicera de värderingar om likabehandling
som Teknologkårens verksamhet ska präglas av, och dels att ange en riktning för hur
Kårstyrelsen och andra funktionärer ska jobba utifrån värderingarna.

1.3

Omfattning
Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som sektionerna.
Benämningen Teknologkåren syftar på den centrala organisationen och sektionerna. För
punkter som gäller enbart sektioner eller central organisation har detta specificerats.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: ?
Ursprungligen antagen enligt beslut: FMx, 2011
Omarbetning färdigställd av: Carolina Koronen, VKOs 15/16
Fastställd omarbetning enligt beslut: FM6, 2016.

2

Vision och målsättningar
Ett av Teknologkårens grundläggande verksamhetsmål, hämtat ur Teknologkårens Måloch visionsdokument, är att
Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor.
Detta är det verksamhetsmål som främst ligger till grund för denna policy.
2.1

Målsättningar
 Teknologkårens organisation och verksamhet ska präglas av öppenhet och
jämlikhet.


Alla människor som berörs av Teknologkårens verksamhet ska bemötas med
respekt. Detta gäller såväl medlemmar, studenter och funktionärer som
besökare, hyresgäster, samarbetspartners eller andra personer som står i kontakt
med Teknologkåren.



Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att ta del av Teknologkårens
arrangemang, information, beslutsprocesser och gemenskap.



Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att engagera sig inom
Teknologkåren.
1

Policy för likabehandling


Teknologkåren vid LTH

Teknologkåren centralt ska representera alla studenter vid fakulteten likvärdigt.
Sektionerna ska representera alla studenter vid berörda utbildningsprogram
likvärdigt.

För sektionsverksamhet syftar lydelsen medlemmar ovan på medlemmar av den
aktuella sektionen.

3

Nolltolerans
Inom Teknologkårens verksamhet får det inte förkomma:


Att någon individ eller grupp utsätts för trakasserier eller andra kränkningar.



Att någon individ eller grupp behandlas annorlunda på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.



Att någon individ eller grupp behandlas annorlunda på grund av politiskt
uppfattning, socioekonomisk bakgrund eller studieresultat.



Att någon individ eller grupp behandlas annorlunda utifrån en förmodad
tillhörighet till någon av de ovan listade grupperna.

En händelse eller situation är att betrakta som kränkande om någon upplever den som
det.

4

Åtaganden
4.1

4.2

Förebyggande
 Teknologkåren ska aktivt verka för en öppen och inkluderande kultur i
organisationen.


Teknologkåren ska aktivt verka för att en diskussion om jämlikhet och lika
villkor regelbundet väcks bland medlemmar, och i synnerhet bland
funktionärer.



Funktionärer med ekonomiskt ansvar, ansvar över andra funktionärer eller
annat betydande inflytande över verksamheten ska genomgå relevant utbildning
med avseende på likabehandlingsaspekter av deras uppdrag. Teknologkåren
centralt ska erbjuda berörda funktionärer sådan utbildning.



Teknologkårens verksamhet ska i möjligaste mån planeras så att alla kan delta.

Reaktivt
 Funktionär inom Teknologkåren som får kännedom om händelser eller
förhållanden som strider mot denna policy ska vidta åtgärd skyndsamt. Om
funktionären saknar möjlighet eller befogenhet att vidta åtgärd ska händelser
eller missförhållanden rapporteras till Kårstyrelsen eller berörd
sektionsstyrelse.


Kårstyrelsen äger rätt att ställa in evenemang som strider mot eller riskerar att
strida mot denna policy. Sektionsstyrelse äger rätt att på samma grunder ställa
in evenemang på den egna sektionen.



Det beslutsorgan som valt en funktionär äger rätt att avsätta densamma om hen
agerar på ett sätt som strider mot denna policy.
2

Policy för likabehandling


Teknologkåren vid LTH

Kårstyrelsen ansvarar för att händelser på Teknologkåren centralt följs upp och
förebyggs i framtiden. Sektionsstyrelser har motsvarande ansvar på den egna
sektionen.

3

REMISS
Revidering av jämlikhetspolicyn

Kårhuset Lund, 5 april 2016
Carolina Koronen, Vice Kårordförande
15/16

Missiv till remiss: Revidering av
jämlikhetspolicyn
Mottagare: Fullmäktigeledamöter, Kårstyrelsen, Heltidare, Utskottsordföranden,
Ordförandekollegiet och Likabehandlingskollegiet.
Bakgrund
Teknologkårens nuvarande jämlikhetspolicy är från 2011 och har under en tid varit i behov av
översyn, dels på grund av att den börjat få några år på nacken men också för att den av många
funktionärer upplevts som otydlig. En arbetsgrupp jobbar därför under våren med att ta fram
en ny reviderad policy som på ett tydligare och mer strukturerat sätt beskriver Teknologkårens
värderingar och åtaganden inom ämnet likabehandling.
Eftersom policyn berör hela organisationen, centralt såväl som sektioner, är det viktigt att vi i
arbetsgruppen också får input från olika håll. Ett förslag till ny Policy för likabehandling
skickas därför härmed på remiss till ovan nämnda instanser. Utifrån de synpunkter som
kommer in via denna remissrunda kommer ett slutgiltigt förslag på ny policy skickas till
Fullmäktige i slutet av VT16.
Arbetsgruppen består av Carolina Koronen (Vice Kårordförande 15/16), Micaela Bortas
(Kårstyrelsen 15/16), Patrik Gustavsson (Sektionsordförande V-sektionen 2016) och Rasha
El-Manzalawy (Likabehandlingsombud D-sektionen 15/16).
Eventuella frågor till arbetsgruppen kan skickas till vkos@tlth.se.
Svara på remissen
Skicka in era synpunkter via svarformuläret nedan senast måndagen den 18/4 2016.
Sektionsordförande bör inhämta synpunkter från hela sina respektive sektionsstyrelser, men
det räcker med att inkomma med ett gemensamt svar. Detsamma gäller Kårstyrelsen.
Länk till svarsformulär: http://goo.gl/forms/7MSw67W1Lt
Förändringar
Förändringen i policyn är relativt omfattande; strukturen har gjorts om och flera punkter har
tillkommit. Större delen av innehållet i nuvarande policy har inkorporerats i det nya förslaget,
men ibland i en mer konkret eller mer generell formulering. Eftersom varken den nuvarande
policyn eller det nya förslaget är särskilt stora textmassor anser vi i arbetsgruppen att förslaget
kan läsas och jämföras mot liggande policy i sin helhet. Några förändringar som vi vill göra er
uppmärksamma på är dock:






Policyn byter namn från Jämlikhetspolicy till Policy för likabehandling.
Ett uttalat krav på utbildning till funktionärer med stort inflytande och/eller ansvar
har tillkommit.
Beskrivning av möjliga konsekvenser av brott mot policyn (under avsnittet Reaktivt)
har tillkommit. Befogenhet att ställa in verksamhet eller avsätta funktionärer regleras
egentligen av andra styrdokument men vi har valt att även skriva in det i policyn för
att göra det tydligt att organisationen kan och ska agera.
Lydelserna ”negativ särbehandling” och ”social särbehandling”, som antyder att
särbehandling av grupper och individer under vissa omständigheter är tillåtet, har

Underrubrik

1 ( 2)

tagits bort. Arbetsgruppen anser att den nuvarande policyn är tydlig med att alla
medlemmar ska ha samma möjlighet att ta del av all verksamhet inom Teknologkåren.
Huruvida viss särbehandling skulle vara tillåtet eller inte har under våren varit uppe för
diskussion i Fullmäktige. Det skall dock sägas att Fullmäktige var splittrade i frågan.
Till sektionsstyrelserna
Arbetsgruppen känner till att många sektioner har egna kompletterande policyer om
likabehandling eller hänvisar till policyn i sina styrdokument. Vi ber er vara uppmärksamma på
detta när policyn ändras.
Till paragrafryttaren
Den uppmärksamme funktionären känner till att en mindre revidering av nuvarande
jämlikhetspolicy finns bland handlingarna till Fullmäktigemötet den 7/4. Den revideringen
berör i princip bara policyns utseende och formalia. Vi i arbetsgruppen för den mer
omfattande revideringen har utformat vårt förslag med hänsyn till dessa formaliamässiga
förändringar som troligtvis klubbas igenom under remisstiden.
Arbetsgruppen, genom

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar 15/16

Dokumentnamn
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REMISS
Förslag till ny Policy för likabehandling

Policy för likabehandling
Formalia
Sammanfattning
Denna policy beskriver Teknologkårens ställningstaganden och åtaganden inom
likabehandling.
Syfte
Syftet med denna policy är att dels att kommunicera de värderingar om likabehandling som
Teknologkårens verksamhet ska präglas av, och dels att ange en riktning för hur Kårstyrelsen
och andra funktionärer ska jobba utifrån värderingarna.
Omfattning
Policyn gäller hela Teknologkåren, såväl centralt som sektionerna.
Historik
Ursprungligen antagen 2011 nån gång.
Omarbetning antagen 2016 nån gång.

Vision och målsättningar
Ett av Teknologkårens grundläggande verksamhetsmål, hämtat ur Teknologkårens Mål- och
visionsdokument, är att
Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor.
Detta är det verksamhetsmål som främst ligger till grund för denna policy.
Målsättningar
- Teknologkårens organisation och verksamhet ska präglas av öppenhet och
jämlikhet.
- Alla människor som berörs av Teknologkårens verksamhet ska bemötas med
respekt. Detta gäller såväl medlemmar och funktionärer som besökare, hyresgäster,
samarbetspartners eller andra personer som står i kontakt med Teknologkåren.
- Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att ta del av Teknologkårens
arrangemang, information, beslutsprocesser och gemenskap.
- Alla medlemmar ska ha samma goda möjligheter att engagera sig inom
Teknologkåren.
För sektionsverksamhet syftar lydelsen medlemmar ovan på medlemmar av den aktuella
sektionen.
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Nolltolerans
Inom Teknologkårens verksamhet får inte förkomma
-

-

Att någon individ eller grupp utsätts för trakasserier eller andra kränkingar.
Att någon individ eller grupp värderas annorlunda på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.
Att någon individ eller grupp värderas annorlunda på grund av politiskt uppfattning,
socioekonomisk bakgrund eller studieresultat.
Att någon individ eller grupp kategoriskt behandlas utifrån en förmodad
grupptillhörighet.

En händelse eller situation är att betrakta som kränkande om någon upplever den som det.

Åtaganden
Förebyggande
- Teknologkåren ska verka för en öppen och inkluderande kultur i organisationen.
- Teknologkåren ska verka för att en diskussion om jämlikhet och lika villkor
regelbundet väcks bland medlemmar, och i synnerhet bland funktionärer.
- Funktionärer med ekonomiskt ansvar, ansvar över andra funktionärer eller annat
betydande inflytande över verksamheten ska genomgå relevant utbildning med
avseende på likabehandlingsaspekter av deras uppdrag. Teknologkåren ska erbjuda
berörda funktionärer sådan utbildning.
- Teknologkårens verksamhet ska i möjligaste mån planeras så att alla kan delta.
Reaktivt
- Funktionär inom Teknologkåren som får kännedom om händelser eller förhållanden
som strider mot denna policy ska vidta åtgärd skyndsamt. Om funktionären saknar
möjlighet eller befogenhet att vidta åtgärd ska händelser eller missförhållanden
rapporteras till Kårstyrelsen eller berörd sektionsstyrelse.
- Kårstyrelsen äger rätt att ställa in evenemang som strider mot eller riskerar att strida
mot denna policy. Sektionsstyrelse äger rätt att på samma grunder ställa in
evenemang på den egna sektionen.
- Det beslutsorgan som valt en funktionär äger rätt att avsätta densamma om hen
agerar på ett sätt som strider mot denna policy.
- Kårstyrelsen ansvarar för att händelser följs upp och förebyggs i framtiden.
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#

Avsnitt

1 Förslaget som helhet
2 Förslaget som helhet

3 Förslaget som helhet

Synpunkt

Svar

Åtgärd

Snyggt! Men den följer inte grafiskt de
policys som antas på FM4 ;)
Tycker att förslaget som helhet har blivit
mycket tydligare i vad som gäller jämfört
mot den gamla policyn. Jag gillar framför
allt avsnittet om Åtagande där det nu är
tydligt uppradat åtgärder som kan och ska
göras i likabehandlingsarbetet.
Oklart vilken roll likabehandlingsombud
har i denna policy, där sektionsstyrelser är
de som ska fatta beslut om huruvida det
strider mot policyn eller inte, de flesta
likabehandlingsombud sitter ej med i
styrelsen. Är redan idag otydligt vilken roll
likabehandlingsombuden har jäntemot
både kåren och sektionen, det borde
förbättras!

Det löser vi nu.

Använt policy-mallen.

Hurra!

Ingen.

Anledningen till att det är styrelsen som
står med i denna policy och inte
likabehandlingsombuden är för att
styrelsen är ansvariga för sektioners
(respektive kårens) verksamhet. Det är
därför styrelsen som kan fatta den typ av
beslut som beskrivs. Det är dock fullt
möjligt, och förmodligen en bra idé, för
styrelser att använda sig av
likabehandlingsombud som rådgivare vid
besluten, men det är upp till varje enskilt
styrelse. Posten som
likabehandlingsombud eller motsvarande
skiljer sig också mycket från sektion till
sektion och det är därför svårt att beskriva
deras roll i denna policy. Om
likabehandlingsombudens roll gentemot
sektionen är otydlig uppmanar vi i
arbetsgruppen er till att ta upp detta för

Ingen.
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diskussion på sektionen som att rollen kan
förtydligas.

4 Förslaget som helhet

5 Förslaget som helhet
6 Förslaget som helhet

Riktigt bra jobbat! Den nya policyn är
mer överskådlig och heltäckande än
gamla, vilket är viktigt för att den ska bli
användbar! Vissa förtydligande kan
behövas kring om det syftas på Kåren
centralt eller totalt, vilka befogenheter
Kåren centralt har på sektionerna och
vilket ansvar sektionerna har i relation till
Kåren centralt. Det kan vara bra att se
över så det inte blir några oklarheter i
framtiden!
Bör på flera ställen förtydligas om det är
kåren centralt, kåren som helhet eller
sektionerna som avses.
Schyssta bananer det här alltså

Tack! Självklart är det viktigt att detta blir
tydligt.

Gjort en genomgång av
förslaget och försökt
förtydliga detta. Har även
lagt till en förklaring till
benämningar under
"Omfattning".

Se svar 4.

Se svar 4.

Tack!

Ingen.
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7 Förslaget som helhet

8 Förslaget som helhet

9 Förslaget som helhet
10 Formalia
11 Formalia

12 Formalia

Mycket bra och tydligt disposition. Det är
väldigt lätt att hitta specifika punkter.
Även valet av huvudrubrik är bra, det
täcker allt.
Kanske är "Proaktivt" och "Reaktivt" eller
"Förebyggande" och "Åtgärdande" bättre
än "Förebyggande" och "Reaktivt".
Annars är det ett bra förslag, bra jobbat!
Skitbra. KBK.
Syfte: "Syftet med denna policy är att dels
att kommunicera" - ett att för mycket.
Omfattning: "Policyn gäller hela
Teknologkåren, såväl centralt som
sektionerna." - lägg till "för hela
Teknologkåren"

Under historik kan man nog slopa
formuleringen "nån gång" efter årtalen
13 Vision och målsättningar Dessa punkter är mångt och mycket det
samma vad som står i Policy för Sociala
Aktiviteter. Borde vi ha dubletter av dessa
åsikter i två olika dokument, räcker det
kanske inte att det står på ett ställe? Ifall
bedömning görs att det inte är negativt att
återupprepa styrdokument på flera ställen,
borde de inte säga precis samma sak?

Tack!

Ingen.

Rimlig synpunkt. Efter diskussion tycker vi Ingen.
i arbetsgruppen dock att de aktuella
förslaget är de mest tydliga, trots att det
inte är lika snyggt.
Tack!
Ingen.
Väl korrläst!
Tagit bort ett "att".
Det finns många sätt att formulera detta.
Vi har valt den formulering som verkar
vara dominerande bland övriga TLTHpolicys med samma omfattning.

Ändrat till "Policyn omfattar
hela Teknologkårens
verksamhet, såväl centralt
som sektionerna."

Det kan man nog, ja. ;)

Kollat upp och korrigerat
historikavsnittet.
Ingen.

Det är sant att vi inte borde ha tvetydiga
styrdokument. Vi i arbetsgruppen håller
med om att det finns ett visst överlapp,
men så stort tycker vi nog inte att det är.
Policy för likabehandling omfattar heller
inte bara sociala aktiviteter utan hela
verksamheten. Vi tycker därför
målsättningarna hör hemma här och att
det vore en bättre lösning på överlappet att
se över policy för sociala aktiviteter då den
kan betraktas som en vidareutveckling av
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likabehandlingspolicyn.

14 Vision och målsättningar Jag vill gärna att ni lägger till att
Vi tycker det en bra idé att ha med den
Teknologkåren ska ha som målsättning att typen av mål. Vi tog oss dock lite kreativ
företräda samtliga medlemmar på samma frihet i formuleringen.
villkor/grund.

Lagt till målet
"Teknologkåren centralt ska
representera alla studenter
vid fakulteten likvärdigt.
Sektionerna ska representera
alla studenter vid berörda
utbildningsprogram
likvärdigt".

15 Vision och målsättningar Andra punkten under målsättningar
tycker jag inte berör studenter som inte är
medlemmar tillräckligt. Visst är det "andra
personer..." men tycker man kan skriva in
"studenter" eller "teknologer" eller nåt
16 Vision och målsättningar Addera mångfald till målsättningar!
"Teknologkårens organisation och
verksamhet ska präglas av öppenhet,
jämlikhet och mångfald" exempelvis

Rimligt.

Lagt till "studenter".

Arbetsgruppen diskuterade detta men vår
tolkning av ordet "mångfald" är att det
snarare är ett resultat av öppenhet och
jämlikhet än något som kompletterar
denna lydelse. Vi tycker att ordet är

Ingen.
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betydligt svårare att tolka och därmed att
jobba med och valde därför att behålla den
ursprungliga lydelsen.

17 Nolltolerans

Hej! Jag har en fundering/fråga angående
stycket "Att någon individ eller grupp
kategoriskt behandlas utifrån en
förmodad grupptillhörighet." Detta
kommer det då vara nolltolerans mot och
jag undrar hur brett detta är och om
formuleringen kanske kan stoppa för
mycket verksamhet? Tänk om jag som
studierådsordförande vill bjuda in alla
ettor till studiekvällar och inte har
ekonomin för att låta ALLA få gratis mat
men vill ge ettor det. Då behandlar jag
ettorna efter deras grupptillhörighet. Är
det detta man vill få fram? Annars tror jag
det borde förtydligas lite eller att det finns
med en klasul.

Det vi i arbetsgruppen ämnar att syfta på
är grupptillhörighet till någon av de ovan
nämnda grupperna. Vi håller med om att
detta kan förtydligas.

Förtydligar
grupptillhörighet.

REMISSVAR, REMISSVARSSVAR OCH ÄNDRINGAR
Policy för likabehandling

18 Nolltolerans

Finns det inte företagsevent osv. där
kåren, direkt eller indirekt, värderar
personer olika utifrån studieresultat
(betyg)?

19 Nolltolerans

Är inte meningsbyggnaden lite konstig:
"Inom Teknologkårens verksamhet får
inte förkomma att någon...". Kanske ska
vara: "Inom Teknologkårens verksamhet
får det inte förkomma att någon..."
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Det har varit vår intention att förtydliga
vad som gäller kring att använda
studieresultat som skiljefaktor vid t.ex.
populära näringlivsevenemang då vi
upplevde detta som otydligt i den förra
policyn. Vi har valt att i det nya förslaget
inte acceptera att medlemmar med bättre
studieresultat (eller sämre heller, för den
delen) premieras i kårens verksamhet
eftersom vi inte tycker att det är en
värdering av medlemmar som Kåren bör
göra. Arbetsgruppen ser andra möjligheter
att välja ut deltagare till konkurrensutsatta
event, till exempel lottning,
motivationsbrev och/eller cv. Detta är
något vi uppmanar kårens näringslivsben
att diskutera.
Det är en mer tillgänglig formulering, ja.

Ingen.

Lägger till ett "det".

REMISSVAR, REMISSVARSSVAR OCH ÄNDRINGAR
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20 Nolltolerans

21 Nolltolerans
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Mer en fråga än en synpunkt. Som jag
Vi håller med men anser att detta redan
läser nolltoleransavsnittet just nu finns det täcks av Teknologkårens policy för
inte något som talar emot diskriminering
internatonalisering.
baserat på vilket språk man talar. Dvs. det
kommer finnas ett tydligt
informationsövertag för alla
svensktalande studerande vid LTH. Det
är en väldigt liten del som inte talar
svenska som studerar hos oss, men med
det sagt så utelämnar vi dem som grupp
då det inte finns information tillgänglig.
Så är detta relevant?
Problemet som skapas är att all; eller all
relevant, information kommer behöva
vara på engelska också. Det kanske inte är
ett problem som bör regleras här heller,
utan istället i en informationsriktlinje.
Över väg gärna att skriva till att vi inte ska
diskriminera baserat på förståelse för
språk.
Orden värdera och behandla har för
Vi i arbetsgruppen håller med. "Behandla"
många ganska olika innebörd där värdera är en formulering som är tydligare och
är betydligt starkare än behandla. Värdera lättare att jobba utifrån.
är ett väldigt starkt ord i detta
sammanhang och även svårt att veta hur
personer värderar saker.

Ingen.

Ändrar "värderar" till
"behandlar".
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22 Nolltolerans

23 Nolltolerans
24 Nolltolerans

25 Nolltolerans

"att någon individ eller grupp kategoriskt
behandlas utifrån en förmodad
grupptillhörighet" är en lustig formulering
och förstår inte riktigt problemet man vill
undvika som inte ryms i någon av de
andra punkterna. Kan man lägga till "
värderas eller behandlas annorlunda" i
punkt två istället eller omformulera
punkten så den blir tydligare.
Tycker förslaget känns bra och ställer mig
bakom det!
När det gäller politiskt uppfattning: Jag
anser att det inte behöver vara fel att en
person effektivt blir exkluderad om
dennes politiska uppfattning krockar med
sektionens grundläggande värderingar.

Det står under förslaget i "Nolltolerans"
att ingen får särbehandlas pga
studieresultat. Står även i missiv att
stycket om att positiv särbehandling är
okej har tagits bort. Vi på I-sektionen
följer inte detta i nuläget, detta då positiv
särbehandling pga studieresultat sker

Se svar 17 och 21. Vi vill dock ha kvar
Se 17 och 21.
punkten om förmodad grupptillhörighet så
vi anser att den behövs och kompletterar
övriga punkter.

Hurra va bra!

Ingen.

Vi förstår vad du menar, men rent
Ingen.
principiellt tycker vi i arbetsgruppen att det
är tillåtet att ha extrema politiska
uppfattningar så länge man inte agerar på
ett sätt som strider mot andra delar av
denna policy eller mot Teknologkårens
övriga styrdokument. En person med
åsikter som inte är i linje med
Teknologkårens kommer ha svårt att få
gehör för dessa men då är "exkluderingen"
riktad mot åsikten och inte mot personen.
Se svar 18.
Se svar 18.
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26 Åtaganden
27 Åtaganden

systematiskt (bland annat som en del i
urvalsprocessen till populära företagsresor
etc). Hur ställer ni er till det? Är det
meningen att detta inte ska få
förekomma? Varför? Vi har inte
diskuterat detta supermycket men i
nuläget sker det frekvent och det är ingen
som ifrågasätter det.
Jag tycker att ordet "aktivt" skulle ge mer
tyngd till "Teknologkåren ska verka"meningarna.
Hela "Reaktivt"-avsnittet blir jäkligt fishy.
Ska man inte rapportera om någon strider
mot andra policyer? För det är det som
insinueras i första punkten, att denna
policy är viktigare än andra. Får inte
Styrelsen vidta åtgärder om andra policyer
bryts? Har man inte rätt att avsätta om en
funktionär bryter mot andra policyer?
Hela avsnittet visar på att denna policy är
viktigare att följa än andra, och ett sådant
förhållningssätt tycker jag inte vi bör ha.
Förstår hur ni tänker, men jag tycker inte
det hör hemma här.

Vi håller med.

Lagt till "aktivt".

Vi har fått både positiv och negativ
Ingen.
respons på detta avsnitt. Nackdelen är som
du säger att det inte egentligen hör hemma
här. Fördelarna är att det ger tydlighet och
trygghet för gemene funktionär och att det
ger större (uppfattad) tyngd till policyn. Ja,
styrelsen har samma befogenheter för
andra policys; men ja, vi anser att denna
policy är viktigare att följa än många andra.
Mot bakgrund av de fördelar vi ser har vi
valt att ha kvar avsnittet.
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28 Åtaganden

29 Åtaganden

30 Åtaganden

31 Åtaganden

Mycket av verksamheten bedrivs ute på
sektionerna, och troligtvis kommer stor
del av åtgärderna vidtas där. Tröskeln är
också lägre för många att rapportera till
sektionen än kårstyrelsen. Kanske borde
sektionen vara skyldig att i sin tur
rapportera händelser (varje gång,
månadsvis, det viktigaste, årsvis eller på
annat sätt) upp vidare till kårstyrelsen för
att denna ska kunna följa upp och
förebygga, eller på annat sätt föra vidare
information.
Under reaktivt - förtydliga gärna vilken
roll sektionerna har i förhållande till
Kåren centralt. Framförallt sista punkten
om att Kårstyrelsen ansvarar för
uppföljning är något som även
sektionerna bör göra, och då hade det
varit bra att det står klart och tydligt!
Tycker det är bra med en utbildning men
man bör vid planeringen av denna tänka
på att det för nytillträdda funktionärer
redan är mycket uppstartsstartsarbete i
början av året och jobba för att inte öka
denna mer än nödvändigt.
Positivt att kunna luta sig mot denna
policy vid avsättande av person eller
inställande av evenemang

Vi håller med om att tröskeln är lägre till
sektionsstyrelsen. Enligt första punkten
ska funktionärer vända sig dit för berörd
sektion. Sektionsstyrelsen har större
möjlighet att följa upp och förebygga på
sektionsnivå och arbetsgruppen inser att
ansvaret kanske därför borde ligga där.

Sektionsstyrelsens ansvar
för uppföljning skrivs in i
den sista punkten.

Se svar 4 och 29

Se svar 4 och 29

Självklart bör man tänka på detta vid
planeringen. Detta litar vi på att
funktionärer gör.

Ingen.

Brabra.

Ingen.
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32 Åtaganden

Vill omformulera punkt två på
Förebyggande till "Teknologkåren ska
verka för regelbunden och aktuell
diskussion om jämlikhet och lika villkor i
organisationen och bland medlemmar,
och i synnerhet bland funktionärer.

33 Åtaganden

Att teknologkåren ska erbjuda relevant
utbildning hade jag gärna fått ändrat till
"teknologkåren centralt" för att undvika
missförstånd. Då är det tydligt att det är
kåren centralt och inte sektionerna som
måste erbjuda sådan utbildning
Jättebra med Nolltolerans: "En händelse
eller situation är att betrakta som
kränkande om någon upplever den som
det."

34 Annan synpunkt

Sammanfattningsvis tolkar vi
förändringsförslaget som att man vill lägga
till ordet "aktuell". Arbetsgruppen tycker
att ordet är överflödigt och riskerar att
snarare att göra lydelsen svårare att tolka
och väljer därför att ha kvar den
ursprungliga lydelsen.
Rimligt.

Ingen.

Tack!

Ingen.

Lagt till "centralt".

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående redaktionella ändringar i beskrivning
av Kårhusets driftsfond

Kårhuset Lund, 28 april 2016

Motion angående redaktionella ändringar i
beskrivningen av Kårhusets driftsfond
Bakgrund
Arbetsgruppen för styrdokumentsrevidering har gjort ett fantastiskt jobb (yey bra
styrdokument) men jag vill gärna göra lite redaktionella ändringar i texten om Kårhusets
driftsfond. Den text som fullmäktige antog var skapad genom att klippa all text om
Driftsfonden som fanns i stadgan och i PM för fonder (de dokument som tidigare beskrev
driftsfonden). Tillvägagångssättet har gjort att texten innehåller all information men har gjort
texten lite spretig. Till exempel så har den nuvarande texten både syftet från den gamla
stadgan och tolkningen av syftet från den gamla stadgan som fanns i PM för fonder.
Jag kunde tyvärr inte närvara på FM 4 när policyn antogs men jag hade (längre) diskussioner
med delar av arbetsgruppen. Tyvärr han jag inte skicka in den reviderade texten till
arbetsgruppen/FM i tid vilket gör att jag lyfter den nu istället.
Den förslagna texten ändrar inte syftet på fonden och förslaget är skrivet så att det skulle
kunna ha tagits i samband med det ursprungliga förslaget på FM4. Till exempel är de både
styckena om syfte hopslagna till ett stycke och fondens säregenhet har lyfts fram lite extra
(att den baseras på donerade pengar och att den tidigare beskrevs i stadgan för att ”skydda”
den bättre).

Förslag
Jag yrkar därför på
att
driftsfond ändra till:

i Policy för Teknologkårens fonder ändra texten under 2.1 Kårhusets

” Syftet med Kårhusets driftsfond är att Teknologkårens medlemmar inte ska behöva
bekosta drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Kårhusets driftsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av Fullmäktige avsattes till drift
och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av Fullmäktige eller annan genom
frivilliga bidrag; samt erhållen, ej ianspråkstagen, avkastning på ovannämnda medel.
Fonden ska täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Kårens lokaler i Kårhuset. I första hand ska
Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund av slitage
vid användning. Om inte det är möjligt får Kårhusets driftsfond användas i andra hand.

Motion angående krav ställda på revisorerna
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Kårhuset Lund, 28 april 2016

Kårhusets driftsfond måste innehålla minst 3,5 miljoner kr, enligt villkoren för de gåvor som
ligger till grund för fonden.
Kårhusets driftsfond skiljer sig från Kårens övriga fonder eftersom fondens syfte är att skapa
avkastning som ska användas för att täcka löpande kostnader i verksamheten. Fonden
innehåller även medel som är donerade i samband med Kårhusets donationskampanj.
”.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Fullmäktigeledamot 2016

Motion angående krav ställda på revisorerna
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STYRELSEHANDLING
Motion angående Förtjänsttecken

Kämnärsvägen, Lund, 26 april 2016
David Gustavsson, Medaljkommittén

Motion angående Förtjänsttecken
Bakgrund
På S5 15/16 ålades Medaljkommittén att “göra en översyn av vilka medaljer vi
[Teknologkåren] delar ut och föreslå förändringar i Policyn för funktionärsmedaljer”. Detta
med anledning av att det i dagsläget är otydligt vilka utskottsmedaljer som finns samt hur
sådana ska hanteras. I samband med denna översyn valde Medaljkommittéen att även
förtydliga delen om funktionärsmedaljer, eftersom det från flera håll signalerats att denna är
otydlig och har tolkats olika av olika Medaljkommittéer.
Inför arbetet med denna riktlinje har många saker vägts samman: synpunkter från Styrelsen,
testamenten och praxis från tidigare medaljkommittéer, erfarenheter från årets utdelning och
Frekvent Anmodad Qunskap.

Funktionärsmedaljer
Policy för funktionärsmedaljer (sedermera Riktlinje för funktionärsmedaljer) är ett svårtolkat
dokument. Varje år finns det funktionärer som kliar sig i huvudet och försöker lista ut vilken
medalj de förtjänar, medan medaljkommittén går en hårfin balansgång mellan att förvägra
funktionärer väl förtjänade tack å ena sidan, och å andra devalvera Kårens medaljer genom att
dela ut oförtjänt höga valörer.
Svag reglering är att bjuda in godtycke, vilket kan vara katastrofalt för det varumärke som en
medalj ändå innebär. Om Medaljkommittén har fri tolkning av vem som ska ha vilken medalj
kanske Medaljkommitténs kompisar får de bästa medaljerna. Dessutom finns en risk att ett
engagemang ger en typ av medalj ett år för att ge en annan typ av medalj nästa år.
Trovärdigheten sjunker, och en medalj blir inget mer än ett billigt smycke till mössan. Genom
tydliga riktlinjer kan vi höja statusen på Teknologkårens medaljer, så att de blir favoriten på
frackslaget, vilket i sin tur kan höja Kårens synlighet i övriga studentlivet.
Det finns dessutom en demokratisk poäng i att lyfta ut tolkningen från Medaljkommitténs
interna testamenten till riktlinjerna, så att alltihop blir mer transparent eller, i brist på bättre
ord, rättssäkert.
Det har tidigare varit otydligt vilka poster som kan anses som ansvarsposter. Det kan
diskuteras huruvida detta bör listas eller ej, men vi har valt att göra så. Det är fördelaktigt om
styrelsen lägger lite extra fokus på att titta igenom denna lista, för att se så att det inte är någon
post ni önskar lägga till/ta bort.

Utskottsmedaljer
Att upphöja utskottsmedaljer till officiella förtjänsttecken, för att på så sätt binda dem hårdare
till Teknologkårens goda namn, och pusha fler utskott till att införa dem kan också göra tacket
lite mer rättvist och demokratiskt. Att löpande uppdatera riktlinjen efter vilka medaljer som
finns minskar risken för att medaljer glöms bort och/eller dubbleras.
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Kämnärsvägen, Lund, 26 april 2016
David Gustavsson, Medaljkommittén

Motion angående Förtjänsttecken

Ett problem som uppstår här är att utskottsmedaljer kan bli en dyr historia för Kåren. Vi
uppmuntrar Styrelsen att diskutera finansieringen av dessa. Några av de existerande medaljerna
har historiskt sett gått på tackbudget, medan Kårhusmedaljen i dagsläget säljs till
självkostnadspris (efter beslut av Fullmäktige). Om det ska stå något om finansiering bör det
finnas en samlad linje.
Medaljer som har lagts in i riktlinjen är Nollningsmedaljen och Corneliusmedaljen, vilket har
gjorts efter samråd med berörda utskottsledare. Dessutom har beskrivningen av
Kårhusmedaljen ändrat form, även om innehållet överlag är detsamma.
Tanken är att det i den uppdaterade riktlinjen ska vara tydligt vad som krävs för att förtjäna
ett specifikt förtjänsttecken. En alltför strikt reglering kan dock bli alltför fyrkantig och leda
till att personer som engagerar sig på utanför den vanliga funktionärsramen (till exempel i
tillfälliga arbetsgrupper) inte uppmärksammas tillräckligt. Därför har avsnitt som behandlar
undantag lagts till (3.3.2 och 4.3). Vad gäller funktionärsmedaljer föreslås att styrelsen fattar
beslut angående detta. När det kommer till utskottsmedaljer kan beslutas att det är antingen
styrelsen eller utskottsordförande som äger denna fråga. I dagsläget är det utskottsordförande,
varför så också är föreslagit. Undertecknade önskar dock att styrelsen tar en diskussion kring
detta.

Övriga medaljer/förtjänsttecken
Heltidarpinen omnämns i den nuvarande riktlinjen, men eftersom den varken delas ut eller
bärs på det sätt som avses har vi helt sonika struntat i att ha med den.
Teknologkåren har enligt nuvarande riktlinje ett till hederstecken, “hjältemedaljen”, men
eftersom den inte verkar delas ut regelbundet längre föreslår vi att den arkiveras till “historiska
förtjänsttecken”, åtminstone tills den designas och en stringent beskrivning av hur och varför
den delas ut författas. Vi skulle önska att styrelsen tar en principiell diskussion kring huruvida
medaljen bör delas ut framöver.

Förslag
Medaljsystemet är i dagsläget för otydligt för att utgöra ett rättvist och trovärdigt tack.
Därför yrkar vi på


att upprätta “Riktlinje för förtjänsttecken” enligt bilaga, samt



att avskaffa “Riktlinje för funktionärsmedaljer”

I tjänsten,

DAVID GUSTAVSSON

LINNEA THÖRNQVIST

Medaljkommitténs ordförande

Ledamot i Medaljkommittén

Motion angående Förtjänsttecken
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RIKTLINJER
Förtjänsttecken

Antagen:
Kårstyrelsemöte XX-XX-XX

Riktlinjer
Förtjänsttecken
1 Formalia
1.1 Sammanfattning
Denna riktlinje beskriver de olika förtjänsttecken som Teknologkåren delar ut för förtjänstfullt
arbete för Teknologkårens räkning.

1.2 Syfte
Syftet med denna riktlinje är att göra det tydligt för utdelare och recipienter vilken tjänst som
befogar vilket förtjänsttecken, samt eliminera godtycke genom att införa transparens och
rigiditet i utdelningsprocessen.

1.3 Omfattning
Riktlinjen omfattar Teknologkårens centrala organisation.

1.4 Historik
Utkast färdigställt
Fastställt enligt beslut
Omarbetat av
Uppdaterad av

2 Förtjänsttecken
2.1 Allmänt
Ett förtjänsttecken är en medalj som Teknologkåren delar ut som tack för utfört uppdrag. Till
skillnad från informella och evenemangsbundna medaljer bär förtjänsttecken en formell
dignitet, och bör därför värderas högre än dessa.
Förtjänsttecken är de enda medaljer som behandlas av denna riktlinje. För att en medalj ska
upphöjas till förtjänsttecken måste den skrivas in i denna riktlinje.

Riktlinjer: Svensk-engelsk ordlista
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Förtjänsttecken bekostas helt av Teknologkåren, och kan inte köpas, säljas, bytas, skänkas eller
på annat sätt överföras individer emellan.

2.2 Släp
Teknologkårens samtliga förtjänsttecken bärs i Teknologkårens ordensband.

3 Funktionärsmedaljen
3.1 Allmänt
Funktionärsmedaljen är det förtjänsttecken som tilldelas alla funktionärer. Det är det enda
graderade förtjänsttecknet. En individ kan enbart inneha en enda funktionärsmedalj, så
funktionärsmedaljer av lägre valörer lämnas åter inför utdelning av nästa.
Funktionärsmedaljen delas ut en gång per termin, till personer som har avslutat sin
mandatperiod. En funktionär kan bara tillgodogöra sig en enda funktionärspost per termin,
även om denne suttit på dubbla eller överlappande poster, detta för att inte premiera
engagemang som går ut över studier, hälsa eller andra medlemmars möjlighet till deltagande.

3.2 Utformning
Funktionärsmedaljen utgörs av Teknologkårens märke, med vart och ett av de tre
grundelementen – cirkeln, triangeln och kvadraten – på varsin nivå i djupled. Medaljen har en
diameter på 42mm.
Medaljen har färg av brons, silver eller guld, efter valör.
Tvärs över släpet till medaljer av valörerna Brons av andra graden, Silver av andra graden och
Guld fästs ett band i samma färg som medaljsmycket.

3.3 Valörer
Funktionärsmedaljen är graderad i fem valörer: Brons av första och andra graden, Silver av
första och andra graden samt Guld.
Bronsmedaljen symboliserar engagemang, silvermedaljen ansvar och guldmedaljen lång och trogen
tjänst.
Utöver denna symboliska beskrivning används en matematisk, praktisk definition enligt
tabellen nedan. En funktionär tilldelas den högsta valör vars tröskelvärde hen träffar eller
överstiger. Denna utvärdering görs inför varje utdelning: En tidigare utdelad medalj utgör inte
i sig själv bevis för att den valören är uppnådd.
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Enheten för tröskelvärdet är engagemangsterminer (t). Varje termin en funktionär är
engagerad ger 1t, oavsett antal engagemang. Innehar hen en ansvarspost (listade i 3.3.1
Ansvarsposter) får hen i stället 3t, så att ett år på en ansvarspost ger Silver av första graden
direkt.
3.3.1 Ansvarsposter
































Aktivitetssamordnare
Arkivutskottets ordförande
BEST-ordförande
Balmästare
F1röj Boss
Fullmäktigeledamot
Fullmäktiges sekreterare
Generalsekreterare
Head of International Introduction
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
IAESTE-ordförande
Informationsansvarig
Jubileumsgeneral
Kårordförande
Kårstyrelseledamot
Kårstyrelsens ordförande
Medaljutskottents ordförande
Nollegeneral
Näringslivsansvarig
Pedell
Projektledare ARKAD
Pålsjö Ängsblads redaktör
Sakrevisor
Studiesocialt ansvarig
Sångarstridsgeneral
Tackmästeriutskottets ordförande
Talman
Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande

Tröskel Valör
2t

Brons I

4t

Brons II

6t

Silver I

12t

Silver II

18t

Guld

3.3.2 Undantag
Det kan uppstå situationer där dessa definitioner är för stelbenta för att göra funktionärerna
rättvisa. En tillfällig arbetsgruppskonstellation kan medföra att en funktionär som inte finns
med på listan över ansvarsposter tar ett ansvar motsvarande en av dessa. Ett annat exempel är
en fyllnadsvald funktionär som bara sitter en termin, men vars arbete av naturen är fokuserat
runt just detta halvår. I sådana fall kan Styrelsen fatta beslut om att höja bedömningen.
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3.3.3 Räkneexempel
Kristina (W) satt som Arkivutskottets ordförande läsåret 1314. Kalenderåret 2014 satt hon
som studeranderepresentant i Kemicentrums styrelse. Vårterminen 2015 var hon gästansvarig
i balgruppen för Nyårsbalen, men eftersom balmästarposten var vakant blev Kristina
fyllnadsvald under hösten. Nu, vårterminen 2016, ansöker Kristina om en medalj.
Uträkningen går som följer:






HT13 – ansvarspost. 3t
VT14 – ansvarspost (överlappande engagemang ger inga extra t). 3t
HT14 – engagemang. 1t
VT15 – engagemang. 1t
HT15 – ansvarspost. 3t

Summa: 11t ≥ 6t ⇒ Silver av första graden.
Kristina argumenterar för att hon var balmästare under merparten av Nyårsbalens faktiska
arbete, varför styrelsen godkänner medaljkommitténs ansökan om att få ge henne Silver av
andra graden.

4 Utskottsmedaljer
4.1 Allmänt
Teknologkåren erkänner vissa utskottsspecifika medaljer som förtjänsttecken. Dessa är
ograderade och delas ut en enda gång till funktionärer som utmärkt sig inom utskottet, utöver
funktionärsmedaljen. För att motverka godtycke ska det i denna riktlinje finnas en tydlig och
uttömmande beskrivning av vad en funktionär behöver göra för att förtjäna den. Dessutom
ska medaljens utformning beskrivas, för att minimera risken för devalvering.
Som utskott kan i detta sammanhang även underutskott och -grupperingar räknas, men samma
post bör inte kunna leda till mer än en utskottsmedalj.

4.2 Lista över utskottsmedaljer
4.2.1 Husutskottet
Kårhusmedaljen tilldelas person som…


… under sammanlagt två år varit ledamot i Husutskottet eller något av dess underutskott,
medarbetare i Kårhusservice eller arvoderad tekniker



… under sammanlagt ett år innehaft en namngiven förtroendepost i Husutskottet

eller
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Medaljen avbildar Kårhusemblemet i sotad gråmetall.
4.2.2 Nollningsutskottet
Nollningsmedaljen tilldelas person som…


… under Nollningen i fråga varit Nollegeneral, Vice Nollegeneral, Øverste, Øverphøs,
Överfös, Phøs, Fös eller Stab

Medaljen byter utseende varje år, och anpassas till nollningstemat. Nollegeneralen tillser, i
samråd med Medaljkommittén, att den bibehåller en grafisk kvalitet som anstår dess dignitet.
4.2.3 Balgruppen Corneliusbalen
Corneliusmedaljen tilldelas person som…


… suttit i Balgruppen för Corneliusbalen

Medaljen utgörs av Corneliusugglan med utsträckta vingar som griper ett kårmärke i klorna.
Hela medaljen i sotad gråmetall.

4.3 Undantag
Personer som har gjort en stor insats för ett utskott kan tilldelas en utskottsmedalj utan att
uppfylla kraven. Sådana undantag bör utfärdas sparsamt, och beslutas av Utskottsordförande.

5 Hederstecken
5.1 Allmänt
Hederstecken tilldelas som tack för storslagen gärning för hela Kåren. Varje utdelning är ett
undantag.

5.2 Lista över hederstecken
5.21 Hedersmedaljen
Hedersmedaljen tilldelas person som…


… av Fullmäktige utsetts till Hederstruls eller Hederstrula

Medaljen utgörs av en mässingsfärgad droppe med två svarta domkyrkotorn. På droppen står
skrivet i svart: ”TLTH, Hederstrula, 2007” eller motsvarande på aversen, och namnet på
recipienten på reversen.

Riktlinjer: Svensk-engelsk ordlista
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RIKTLINJER
Förtjänsttecken

Antagen:
Kårstyrelsemöte XX-XX-XX

6 Historiska förtjänsttecken
6.1 Allmänt
Teknologkåren har ett antal medaljer som innehade en status som förtjänsttecken, men som
inte längre delas ut. Redan utdelade medaljer på den här listan erkänns ännu av Teknologkåren,
men framtida utdelning kommer inte ske utan att förfarandet återformaliseras.

6.2 Lista över historiska förtjänsttecken
6.2.1 Hjältekransen
Hjältekransen tilldelades person som…


… av Styrelsen utsetts till Hjälte eller Hjältinna

Ett antal personer har utsetts till Hjälte/Hjältinna men medaljen har aldrig tillverkats eller
delats ut. Medaljen hade således inget bestämt utseende.

Riktlinjer: Svensk-engelsk ordlista
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STYRELSEHANDLING
Motion: Överlämningsarvodering

Kårhuset Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Motion angående överlämningsarvodering
Bakgrund
Inför årets överlämning har vi två relativt exceptionella situationer att ta ställning till
angående arvodering och ledighet. Dels är sittande Kårordförande, undertecknad, även
tillträdande ordförande för LUS; dels har sittande Näringslivsansvarig fått ett mycket
eftertraktansvärt internship på ett större företag.
Det rör sig närmare bestämt om följande:




Kårordförande
På grund av överlämning med LUS som företes framförallt i början av juli behöver
Kårordförande kunna vara mer flexibel med sina två extraarvoderingsveckor. Detta
borde inte vara ett problem då huvuddelen av det arbetet är individuellt.
Dessutom behöver Kårordförande vara ledig två dagar under överlämningen i juni
för att åka på konferens med LUS. I dialog med Generalsekreteraren uppfattas detta
inte inkräkta på överlämningskvaliten då gemensam överlämning företes på dessa
datum.
Näringslivsansvarig
Näringslivsansvarig kommer vara borta från kontoret den 20/6 till den 30/6. Den
första veckan ser vi inga problem med att låta honom ta ledigt då detta egentligen
endast sammanfaller med Reftec-överlämning där inte sittande Näringslivsansvarig
har en avgörande roll.
Under veckan därefter inkräktar dock ledigheten på viktig individuell överlämning
till tillträdande Näringslivsansvarig. Denna överlämning föreslår vi flyttas till till
vecka 27 (dvs första veckan i augusti). Något som både undertecknad och sittande
Näringslivsansvarig känner sig bekväma med. Den tillträdande Näringslivsansvarige
har inte tillfrågats då denne i skrivande stund ej är vald.

Det är viktigt att understryka att detta beslut endast bör fattas med tanke på
förutsättningarnas extraordinära karaktär och inte på något vis bör ses som prejudicerande i
andra fall än de specifikt ovanstående.
Totalt kommer antalet lediga dagar uppgå till 23 för Näringslivsansvarig och, i skrivande
stund, 18 för Kårordförande.

Förslag
Därför yrkar jag
att

Kårordförande Björn Sanders fritt får disponera över de två veckornas
arvodering i juli.

att

Näringslivsansvarig Richard Luong får 4 dagars mindre arvodering i juni
och en extra veckas arvodering i augusti.

I tjänsten, dag som ovan,
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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STYRELSEHANDLING
Motion: Arvodering av UtbuO

Kårhuset Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Motion angående arvodering av
Utbildningsutskottets Ordförande
Bakgrund
På förra styrelsemötet diskuterades att arvodera Utbildningsutskottets Ordförande,
Alexander Pieta Theofanous (”Theo”), för det arbete han kommer göra under
överlämningen. Anledningen varandes att Theo ska som ideell överlämna till en heltidare i
och med Utbildningsutskottets nya struktur. Undertecknad tolkade diskussionen som att vi
ville gå vidare med tanken.
Därefter har jag pratat med sittande Vice Kårordförande med Utbildningsansvar, Filippa de
Laval, som också tycker att det är rimligt. Jag har även sagt det till Theo själv, som hävdar att
det inte behövs men inte kommer säga nej till arvodering.
Jag tycker att det är rimligt att vi arvodera för att visa vilka krav vi vill ställa på Theo. Såväl
uppåt och neråt i arbetstid och -insats.
Som det ser ut nu kommer Theo jobba heltid med sitt ex-jobb från och med måndagen den
16 juni.

Förslag
Därför yrkar jag
att

Alexander Pieta Theofanous (890521-XXXX) arvoderas motsvarande
heltidararvode för en vecka under juni 2016 för överlämning.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående
Internationalisering

uppdatering

av

Riktlinje

för

Kårhuset Lund, 28 april 2016
Anders Lundqvist Persson,
Styrelseledamot 15/16

Motion angående uppdatering av Riktlinje
för Internationalisering
Bakgrund
I Kårens Riktlinje för Internationalisering står det för tillfället om att handlingar till styrelsen
och fullmäktige bör finnas tillgängliga på engelska om det finns en engelsktalande student
som är medlem i organet. Nästkommande del gäller en engelsk sammanfattning av mötet,
vilket blir någon form av kompromiss för ”det finns ingen engelsktalande i organet, detta är
vad de behöver veta.”
Vad som däremot inte omnämns någonstans i Riktlinjen är huruvida dagordningar skall
finnas tillgängliga på engelska. Genom att översätta dagordningen för samtliga möten till
engelska så finns det en reell möjlighet för icke svensktalande studenter att se vad mötet har
handlat om, och därmed undersöka specifika punkter om det finns något som intresserade
studenten – men som inte kom upp i sammanfattningen.

Förslag
Vi yrkar därför på
att

i Riktlinjen för Internationalisering under punkten gällande möten, och ovanför
punkten gällande möteshandlingar, lägga till punkten ”dagordningar för styrelsens
och fullmäktiges möten finnas tillgängliga på engelska på hemsidan. Det åligger
styrelseordförande respektive talman att se till att detta efterföljs.”

I tjänsten,
ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Styrelseledamot 15/16

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 15/16

LINN SVÄRD,
VKOi VT16

NICOLÁS SALAS,
Nollegeneral ’16

NIKLAS INGEMANSSON
Informationsansvarig ’16

LINNEA THÖRNQVIST,
VKOi ’15

Motion angående XXXX
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Utskottsdirektiv AktU

Kårhuset Lund, 22 april 2016
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Sedan länge har det saknats beskrivning av Danskurserna och Proud Tech i TLTHs
reglemente. Nu har det ju nyligen gjorts en bra och omfattande revidering av våra
styrdokument, där utskotten endast översiktligt behandlas i reglementet och istället beskrivs
mer detaljerat i utskottsdirektiv på styrelsenivå. Tyvärr har inte Danskurserna och Proud
Tech kommit med i denna revidering. Det innebär att dessa undergrupper inom AktU i
dagsläget endast regleras av budgeten, vilket jag tycker är lite synd. Då tänkte jag ta tillfället i
akt att ge er chansen att fixa till det.
Rimligtvis kan man beskriva Danskurserna och Proud Tech i Utskottsdirektiv för
Aktivitetsutskottet under stycket ”Organisation”, som paragrafer §7.1.5 och §7.1.6, samt
flytta Jubileumsgeneral till §7.1.7.

Jag önskar att styrelsen vill revidera utskottsdirektiven för aktivitetsutskottet genom att lägga
till en beskrivning av Proud Tech och Danskurserna. Därför yrkar jag på

att

I utskottsdirektiven för Aktivitetsutskottet lägga till

”§7.1.5 Proud Tech
Proud Tech består av en projektgrupp med erforderligt antal ledamöter. Proud Tech skall
verka som TLTHs HBTQ-nätverk och bedriva ett inkluderande arbete som synliggör
HBTQ-frågor för studenterna vid LTH. Detta kan i form av pubar, föreläsningar eller andra
typer av evenemang.”

Styrelsehandling – Digitalisering av spritförrådet
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Utskottsdirektiv AktU

att

Kårhuset Lund, 22 april 2016
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

I utskottsdirektiven för Aktivitetsutskottet lägga till

”§7.1.6 TLTHs danskurser
TLTHs danskurser består av en projektgrupp med erforderligt antal medlemmar. Det åligger
danskurserna att anordna kurser för våra studenter att förkovra sig inom dans av olika
karaktär.”
att

I utskottsdirektiven för Aktivitetsutskottet flytta

”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.” till §7.1.7

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
FM-ledamot 2016

Styrelsehandling – Digitalisering av spritförrådet
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STYRELSEHANDLING
Motion angående
Arvodering

uppdatering

av

Riktlinje

för

Kårhuset Lund, 27 april 2016
John Alvén, Aktivitetssamordnare ’16

Motion angående uppdatering av
Riktlinjer för Arvodering
Bakgrund

I Kårens Riktlinje för Arvodering nämns för närvarande ingenting om vilket datum som
arvoderingen skall betalas ut till heltidsarvoderade eller på annat vis arvoderade av kåren.
Detta kan, framförallt i heltidsarvoderades fall, leda till problem med planering av ekonomin
om man förväntar sig sin lön till ett visst datum och då inte får den, speciellt om detta är ens
enda inkomstkälla.

Förslag

Undertecknade yrkar därför på
att

i Riktlinjen för Arvodering under rubriken Heltidsarvoderade lägga till meningen
”Arvoderingen skall betalas ut senast den 25:e varje månad. I de fall 25:e är en
helgdag skall arvoderingen betalas ut på närmast föregående vardag.”

I tjänsten, dag som ovan,
JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare ’16

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Styrelseledamot 15/16

Motion angående uppdatering av Riktlinje för
Arvodering
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STYRELSEHANDLING
Motion angående ARKAD-budgeten 16/17

Kårhuset Lund, 27 april
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

Motion angående ARKAD-budgeten 16/17
Bakgrund
På Styrelsemöte 15 skedde stora förändringar på ARKADs budget. Dessa förändringar är
väldigt omfattande för projektet och därför vill jag att Styrelsen diskuterar detta igen.
Arbetskläder till Projektgruppen
I den budget som ligger just nu står Projektgruppen helt utan arbetskläder. Det går inte att
räkna med att alla har en kostym hemma. Det innebär i sin tur att vi kräver av våra
funktionärer att de ska behöva lägga ca 2000 kr på kläder som det sedan ska jobba gratis i.
För två år sedan fick Lundakarnevalen mycket skit för att de tvingande sina funktionärer
att betala för t-shirten som de var tvungna att jobba. Jag vill inte att det ska hända ARKAD
och Teknologkårens varumärke.
Det är ytterst viktigt att vi ser professionella ut för att kunna bibehålla det starka
varumärket som ARKAD idag är. Det förväntas av oss som projektgrupp för en
arbetsmarknadsmässa att vi ger ett seriöst intryck och har proffsiga kläder när vi jobbar
och träffar näringslivet. Vi anser det vara av yttersta vikt för ARKADs, och i och med det
Teknologkårens varumärke och rykte. Detta gäller både under mässdagarna och alla event
såväl som inför mässan med de bilder vi lägger upp på hemsidan.
Det är också väldigt viktigt att i ett projekt med så många engagerade att det är tydligt med
vilka som är ytterst ansvariga och kan svara på alla frågor som dyker upp från så väl
företagen som våra funktionärer.
Ett exempel på en annan grupp som också behöver kläder är Överstarna och
Nollegeneralen. De har i den nuvarande budgeten pengar till arbetskläder, vilket jag tycker
är rimligt att Projektgruppen ska få. Jag var själv ansvarig över att köpa in kostymerna förra
året och de pengarna räckte ändå inte till en kavaj och ett par byxor utan vi fick lägga till
200 kr till tjejerna och 100 kr till killarna. Pengarna räckte inte heller till skjorta/blus men
det är något som jag anser att man faktiskt kan anta att man har hemma eller kan låna.
Därför tycker jag att det är rimligt att Projektgruppen har budgeterat 1600 kr till
arbetskläder där kavaj och byxa är inräknat, och så får varje person stå för alternativt låna
en skjorta/blus själv.
ARKAD-gasquen
Förra året drog vi in på vad våra funktionärer får när de engagerar sig i ARKAD. Tidigare
år fick alla en piké och hela gasquebiljetten men från och med förra året samlar vi in
pikéerna efter mässan och funktionärerna får stå för alkoholen själva, trots att
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STYRELSEHANDLING
Motion angående ARKAD-budgeten 16/17

Kårhuset Lund, 27 april
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

grundpaketet kostade lika mycket som tidigare. Det året hade vi också betydligt färre
värdansökningar än tidigare, 394 ansökningar år 2014 jämfört med 340 ansökningar år
2015. Här vill jag verkligen poängtera för Styrelsen att ARKAD är ett stort projekt och vi
behöver varenda värd vi har för att kunna genomföra mässan. Om vi ska ta betalt för
maten också riskerar vi att få in ännu färre ansökningar och kan då hamna i situationen att
vi inte kan genomföra mässan och gå miste om alla intäkter. Det tycker jag är alldeles för
riskabelt.
Det kom in synpunkter på de förändringar som gjordes förra året, bland annat i vår
marknadsundersökning. Där uttryckte både företagsrepresentanter och värdar att de tyckte
att det var konstigt att funktionärerna skulle betala för vinet på gasquen när företagen
redan betalar så mycket för att ställa ut på mässan. Här är en kommentar från
värdutvärderingen på vad som kan förbättras med mässan: “Giving out wine at the
banquet. Even though the "kår" doesn't thank people working for them with alcohol,
giving people a glass wine to those who want it is how you create a nice dinner. It felt
awkward that all the companies had wine and many of the students had non-alcoholic
beverages. The company reps I spoke told me that it created an odd dynamic around the
table and gave the impression that the "kår" were cheap.”
I det budgetförslag budgetgruppen har lagt fram har ARKAD höjt priset på grundpaketet
med 2000 kr per företag. För att kunna motivera en prishöjning måste företagen få mer, vi
kan inte dra in på vad de får för samtidigt som vi höjer priset. Vi måste tvärtom sänka
grundpaketpriset från förra året om vi ska ta betalt av värdarna eftersom det faktiskt är
företagen som betalar för gasquen. Inledande anmälan till ARKAD har varit öppen i mer
än en månad nu och att ändra i vad som ingår i grundpaketet innebär att jag och
projektgruppen måste kontakta de företag som redan har anmält sig. Detta ger ett extremt
oprofessionellt intryck och kommer att skada ARKADs varumärke. Om vi inte själva
meddelar dessa förändringar kommer företagen i stället få höra det från deras värdar vilket
är ännu mer oprofessionellt. Det jag vill säga är att oavsett hur vi hanterar att kommunicera
dessa förändringar kommer det att skada ARKADs image.
Anledningen till att vi har gasquen är att det skapar ytterligare ett tillfälle för företag och
studenter att knyta kontakter med varandra. Det är av just den anledningen som företag är
villiga att betala för gasquen, för att de tycker att det är ett bra forum att få träffa
studenterna under mer avslappnade former och att de får ytterligare ett tillfälle att knyta
kontakter. Det kostar inte 23 000 kr bara av att ha en monter på mässan utan företagen är
väl medvetna om att de betalar för gasquen i och med att de köper ett grundpaket. Det
hade varit betydligt billigare för företagen att betala för att deras representanter går ut och
äter middag på restaurang, men de ser ett mervärde i att få träffa våra engagerade
studenter. För studenterna är det också ett mervärde i att få ännu en chans att mingla med
företagen och knyta viktiga kontakter. Av just den anledningen, och att vi är på Färs och
Frosta i år där vi kan ta in fler sittande gäster, har jag planerat för att man som student som
inte är engagerad i mässan ska kunna få möjlighet att köpa en biljett, och också att
företagen har möjlighet att köpa biljetter som de kan ge till övriga studenter. Detta är något
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Motion angående ARKAD-budgeten 16/17

Kårhuset Lund, 27 april
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

som sektionsmässorna och andra mässor erbjuder och det är väldigt uppskattat av företag
och studenter. I det budgetförslag som budgetgruppen lagt fram finns det just nu ett
studentpris och ett företagspris. Jag skulle vilja lyfta till Styrelsen vad ni anser om att ha ett
till rabatterat pris för Teknologkåren centralts funktionärer där rabatten är ett tack för att
man engagerar sig i kåren. Om Styrelsen anser att det är en bra idé skulle jag även vilja att
ni diskuterar hur stor den rabatten skulle kunna vara och hur många sådana biljetter som
ska finnas.
Slutligen
Att skada ARKADs varumärke kommer att innebära att företag inte vill ställa ut på
ARKAD och vi får inte in de intäkter som vi på Teknologkåren faktiskt behöver. Många
företag väljer mellan ARKAD och Armada, och om vi sänker kvalitén på vår mässa
kommer det definitivt vara en anledning till att företag väljer bort ARKAD.
Jag vill också poängtera att jag snart är halvvägs in på min mandatperiod och då har man
som projektledare och projektgrupp redan planerat en stor del av projektet. Det är svårt att
ändra om det som jag och min projektgrupp redan har planerat, och införa dessa
förändringar så långt in på projektet. Vi har t ex redan börjat kolla på kostymer och prata
med olika leverantörer/butiker för att kunna få ett så bra pris som möjligt. Jag hade behövt
veta detta innan projektgruppen är tillsatt för att kunna planera vad vi annars ska ha på oss.
Även gällande gasquen och paketpriset blir det jättefel att göra så stora ändringar när vi
redan har öppnat inledande anmälan och skickat ut information om mässan och vad som
ingår i grundpaketet. Sådana stora förändringar behöver förankras i projektet redan under
hösten inför nästa ARKAD.
Jag vill även lyfta att genom att höja grundpaketet för mässan drar vi 290 000 kr mer än
tidigare år. Detta för att kunna skapa en mer hållbar mässa genom att till exempel köpa in
en matta vi kan använda flera år framöver. Teknologkåren är en ideell studentorganisation,
inte ett företag som jobbar för att dra in flera miljoner i vinst. Företagen förstår också att
ökade priset innebär större intäkter för oss och det kommer att uppfattas som att ARKAD
och Teknologkåren är giriga. Detta skadar vårt varumärke och kan resultera i att färre
företag vill ställa ut på mässan och att färre studenter vill engagera sig i Teknologkåren
centralt.
Jag vill också berätta för Styrelsen att i och med att dessa stora budgetförändringar skedde
på ett möte där jag inte kunde närvara så kändes det för mig som att ni gick bakom ryggen
på mig och “passade på” att klubba detta då jag inte hade möjlighet att lyfta vad jag tror
om dessa förslag.
Slutligen vill jag ändra så att vi har möjlighet att sälja eftersläppsbiljetter till företag, det är
varje år några företag som köper det.

Förslag
Jag yrkar därför på

Motion angående budgeten 16/17

(4
)

STYRELSEHANDLING
Motion angående ARKAD-budgeten 16/17

Kårhuset Lund, 27 april
Malin Riddarström, Projektledare
ARKAD 2016

att

Projektgruppen får 1600 kr till arbetskläder

att

Värdarna inte betalar för gasquen som redan är betald av företagen

att

Flytta gasqueintäkterna från ARM11 till ARM14 för att tydliggöra att företagen är
de som betalar för gasquen

att

Vi får möjlighet att sälja eftersläppsbiljetter till företag.

I tjänsten,

MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016
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Kårhuset Lund, 28 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.

Sedan Styrelsemötet den 13 april har förslaget till riktlinjerna omarbetats med den diskussionen Styrelsen
hade i åtanke. Den största förändringen som skett är att det tydligt stolpats upp vilka remissinstanser som
ska eller bör finnas vid olika förändringar. Fördelen med denna lösning är att det ät tydligt för en framtida
förslagsställare och riktlinjen kan därför vara till stor hjälp. Nackdelarna är att riktlinjen blir hård (råkar man
missa en instans har man brutit mot våra styrdokument), stel (om nya styrdokument tillkommer kan det
missas i denna riktlinje) och att den kan tolkas för strikt (man skickar bara till de remissinstanser som
nämns). Jag tror dock att det finns en poäng i att man behöver se över denna riktlinje minst lika ofta det
tillkommer nya styrdokument och att framtida förslagsställare kommer se riktlinjen som ett hjälpmedel
snarare än ett hinder.

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

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016

Styrelsehandling
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Riktlinje för utgående remisser

Teknologkåren vid LTH

Riktlinje för utgående remisser
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Här ger man en kort sammanfattning över vad policyn behandlar.

1.2

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.

1.3

Omfattning
Riktlinjerna är gällande för Teknologkåren centralt.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av:
Ursprungligen antagen enligt beslut:
Omarbetning färdigställd av:
Fastställd omarbetning enligt beslut:

2

När ska en remiss skickas ut?
Inför ett förestående beslut ska förslagsställaren fundera igenom huruvida en
remissrunda krävs. Er remissrunda ger nyttig information men är också
administrativt krävande (för alla inblandade parter), varför förslagsställaren
ska väga nyttan mot mödan. Om en part berörs av beslutet bör parten också
involveras i beslutsprocessen, såvida inte beslutet är av mindre omfattande
karaktär.
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.

3

Vem ska eller bör få remissen?
Nedan följer en beskrivning på när en remiss ska eller bör skickas ut, och till
vilken instans. Beskrivningen ska inte anses begränsande, fler situationer än
de som tas upp kan fordra en remiss. Beslut som faller utom befintlig
styrdokumentsstruktur (såsom överenskommelser, ställningstaganden,
remisser från externa organisationer etc.) ska behandlas med samma
andemening som nedan.
3.1

Fullmäktige
Fullmäktige ska vara en remissinstans om beslutet fattas av Fullmäktige.
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3.2

Kårstyrelsen
Kårstyrelsen ska vara en remissinstans om beslutet fattas av Fullmäktige eller
Kårstyrelsen.

3.3

Sektionerna
Sektionerna ska vara remissinstanser vid, men icke begränsat till:

Större omarbetningar av Mål- och Visionsdokumentet
Större omarbetningar av Stadgans kapitel:
1. Sammanslutningen
2. Medlemmarna
5. Fullmäktige
6. Valnämnden
10. Sektionerna
12. Val till Fullmäktige
Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
9. Sektionerna
11. Teknologia
Större omarbetningar av policyer som enligt respektive paragraf 1.3 Omfattning omfattar
Sektionerna
Större omarbetningar av Riktlinje för
o Kollegier
Större omarbetningar av
o SOUP:en
o FFUP:en
Antagandet av Verksamhetsplan

Sektionerna bör vara remissinstanser vid, men icke begränsat till:





Större omarbetningar av Stadgans kapitel:
4. Upplösning
11. Förhandlingsordning
Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
1. Fullmäktige
4. Presidiet
Större omarbetningar av Policy för
o Teknologkårens placeringar
Större omarbetningar av Riktlinje för
o Arvodering
o Hyressättning
o Inhyrande av vakter
o Utgående remisser
o Teknologkårens pedagogiska pris

3.4



Större omarbetningar av policyer som enligt respektive paragraf 1.3 Omfattning omfattar Fria
Föreningar
Större omarbetningar av Riktlinje för
o Fria Föreningar

3.5


Fria Föreningar
Fria Föreningar ska vara remissinstans vid, men icke begränsat till:

Presidiet
Presidiet ska vara remissinstans vid, men icke begränsat till:

Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
3. Funktionärer
4. Presidiet
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5. Utskotten
6. Tjänstemän
10. Här & Där
Större omarbetningar av samtliga Policyer
Större omarbetningar av samtliga Riktlinjer
Antagandet av Verksamhetsplan
Större omarbetningar av
o SOUP:en
o FFUP:en

Presidiet bör vara remissinstans vid, men icke begränsat till:




Större omarbetningar av Mål- och Visionsdokumentet
Större omarbetningar av Stadgan
Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
1. Fullmäktige
2. Kårstyrelsen
7. Valberedningen
8. Pålsjö Ängsblad
9. Sektionerna
11. Teknologia

3.6




4

Övriga organ
Respektive organ ska vara remissinstanser vid, men icke begränsat till:

Större omarbetningar av Stadgans kapitel
5. Valnämnden
6. Kårstyrelsen
7. Revisorer
8. Inspektor och Proinspektor
Större omarbetningar av Reglementets kapitel
5. Utskotten
7. Valberedningen
8. Pålsjö Ängsblad

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.

5

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.

6

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.
3
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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.
Exakt hur remissvaren ska inkomma är upp till respektive förslagsställare,
men svaren bör inkomma skriftligt. Om remissen diskuteras muntligt på ett
möte bör en skriftlig sammanfattning skrivas och tilläggas de skriftliga
remissvaren.

7

Vid beslut
I samband med att det slutgiltiga förslagt läggs fram för det beslutande
organet ska åtminstone en sammanfattning av remissvaren presenteras. Då ska
också åtminstone en sammanfattning av förslagsställarens ändringar och
kommentarer på remissvaren presenteras.

8

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.

4

Förteckning över förändringar
Riktlinje för utgående remisser
Stryket:
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.
Stryket:
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.”
Till förmån för:
När skickas en remiss ut?

”Inför ett förestående beslut ska förslagsställaren fundera igenom huruvida en remissrunda krävs. Er remissrunda ger
nyttig information men är också administrativt krävande (för alla inblandade parter), varför förslagsställaren ska väga
nyttan mot mödan. Om en part berörs av beslutet bör parten också involveras i beslutsprocessen, såvida inte beslutet är av
mindre omfattande karaktär.
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.”

Tillagt:
Vem ska eller bör få remissen?

Nedan följer en beskrivning på när en remiss ska eller bör skickas ut, och till vilken instans.
Beskrivningen ska inte anses begränsande, fler situationer än de som tas upp kan fordra en remiss.
Beslut som faller utom befintlig styrdokumentsstruktur (såsom överenskommelser, ställningstaganden,
remisser från externa organisationer etc.) ska behandlas med samma andemening som nedan.
Fullmäktige
Fullmäktige ska vara en remissinstans om beslutet fattas av Fullmäktige.
Kårstyrelsen
Kårstyrelsen ska vara en remissinstans om beslutet fattas av Fullmäktige eller Kårstyrelsen.
Rapport från Kårstyrelsen
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Sektionerna
Sektionerna ska vara remissinstanser vid, men icke begränsat till:









Större omarbetningar av Mål- och Visionsdokumentet
Större omarbetningar av Stadgans kapitel:
1. Sammanslutningen
2. Medlemmarna
5. Fullmäktige
6. Valnämnden
10. Sektionerna
12. Val till Fullmäktige
Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
9. Sektionerna
11. Teknologia
Större omarbetningar av policyer som enligt respektive paragraf 1.3 Omfattning omfattar
Sektionerna
Större omarbetningar av Riktlinje för
o Kollegier
Större omarbetningar av
o SOUP:en
o FFUP:en
Antagandet av Verksamhetsplan

Sektionerna bör vara remissinstanser vid, men icke begränsat till:





Större omarbetningar av Stadgans kapitel:
4. Upplösning
11. Förhandlingsordning
Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
1. Fullmäktige
4. Presidiet
Större omarbetningar av Policy för
o Teknologkårens placeringar
Större omarbetningar av Riktlinje för
o Arvodering
o Hyressättning
o Inhyrande av vakter
o Utgående remisser
o Teknologkårens pedagogiska pris

Fria Föreningar
Fria Föreningar ska vara remissinstans vid, men icke begränsat till:



Större omarbetningar av policyer som enligt respektive paragraf 1.3 Omfattning omfattar Fria
Föreningar
Större omarbetningar av Riktlinje för
o Fria Föreningar

Presidiet
Presidiet ska vara remissinstans vid, men icke begränsat till:




Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
3. Funktionärer
4. Presidiet
5. Utskotten
6. Tjänstemän
10. Här & Där
Större omarbetningar av samtliga Policyer

Dokumentnamn
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Större omarbetningar av samtliga Riktlinjer
Antagandet av Verksamhetsplan
Större omarbetningar av
o SOUP:en
o FFUP:en

Presidiet bör vara remissinstans vid, men icke begränsat till:




Större omarbetningar av Mål- och Visionsdokumentet
Större omarbetningar av Stadgan
Större omarbetningar av Reglementets kapitel:
1. Fullmäktige
2. Kårstyrelsen
7. Valberedningen
8. Pålsjö Ängsblad
9. Sektionerna
11. Teknologia

Övriga organ
Respektive organ ska vara remissinstanser vid, men icke begränsat till:




Större omarbetningar av Stadgans kapitel
5. Valnämnden
6. Kårstyrelsen
7. Revisorer
8. Inspektor och Proinspektor
Större omarbetningar av Reglementets kapitel
5. Utskotten
7. Valberedningen
8. Pålsjö Ängsblad

Remissprocessen

Tillagt:
Exakt hur remissvaren ska inkomma är upp till respektive förslagsställare, men svaren bör inkomma
skriftligt. Om remissen diskuteras muntligt på ett möte bör en skriftlig sammanfattning skrivas och
tilläggas de skriftliga remissvaren.

Tillagt:
Vid beslut

I samband med att det slutgiltiga förslagt läggs fram för det beslutande organet ska åtminstone en
sammanfattning av remissvaren presenteras. Då ska också åtminstone en sammanfattning av
förslagsställarens ändringar och kommentarer på remissvaren presenteras.

I tjänsten, dag som ovan

Dokumentnamn
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OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 26 April 2016

Motion angående XXXX

Styrelseutbildningen 2016
Bakgrund
Då föreläsare nr 3 (Emil Eriksson) var dyrare än budgeterat och sektionsstyrelserna
efterfrågade en pub efter styrelseutbildningen blev kostanden för utbildningen 4 845 kronor
dyrare än budgeterat.
Detta lyftes av projektgruppen(undertecknade) till styrelsen innan styrelseutbildningen
genomfördes som då ställde sig positiva till att trots allt anlita Emil Erikssons samt
genomföra puben, och därför göra ett budgetavsteg på upp till 5000 kronor. Dock togs inget
formellt beslut, vilket är anledningen till att denna handling nu inkommer till styrelsen.

Förslag
Undertecknade yrkar därför på
att

styrelsen gör ett budgetavsteg på konto FUV03 på 4845 kronor.

I tjänsten, dag som ovan,

DANTE ZIA
Kårstyrelsen 15/16

Motion angående XXXX

MICAELA BORTAS
Kårstyrelsen 15/16
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STYRELSEHANDLING
Motion: Mobiler

Kårhuset Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Motion angående mobiler
Bakgrund
Under hösten 2015 och våren 2016 har en diskussion om heltidarmobiler dykt upp. Det har
undrats över vilket behov heltidarna faktiskt har och vad de använder sina mobiler till. En
del har ansett att de behöver nya mobiler, andra har utryckt att de inte är i lika stort behov av
en. Detta är en nulägesrapport för hur behovet är och ser ut just nu.

Nuläget
Samtliga mobiler (förutom VKOu) fungerar, efter uppdateringen, i nuläget men de flesta
sjunger på sista versen. Det varierar dock väldigt mycket mellan heltidarna hur mycket man
använder sin mobil samt vad man anser vara huvudsyftet. Samtliga heltidare behöver dock
ringa eller bli uppringda minst enstaka gånger i veckan. Vilket gör att KO anser det befogat
att investera i nya mobiler till samtliga heltidare.

Användningsområden
De huvudsakliga användningsområdena för heltidarmobilerna är i fallande prioritetsordning:
Samtal, kalender, mail och sms. Utöver det tillkommer postspecifika användningsområden.






KO, GS, ARKAD, AS och Pedell använder sina mobiler för samtal dagligen.
Resterande ett par gånger i veckan.
Samtliga har behov av kalender, mail och sms i viss utsträckning även om det inte
används av samtliga idag.
Pedellen har unikt behov av att kunna fjärransluta till en dator samt ha en stryktålig
mobil.
KO samt VKO:erna har större behov av att kunna läsa handlingar på sina mobiler.
Info behöver en mobil med bra kamera för att kunna fotografera och använda
sociala medier.

Operatörer/företag
Just har NA kollat med 3 olika aktörer, och har två andra på ingång. Här är status på dem:
SONY
SONY gav oss mobiler i utbyte mot event hos NA 2013. NA har varit på möte med SONY
och då de inte är intresserade av någon marknadsföring i dagsläget har det varit svårt att
ordna mobiler i utbyte. Detta är även inte något långsiktigt alternativ, då deras
marknadsföring ändå hade lett till ökade intäkter till NAs budget. NA + efterträdare kommer
att ha ett ytterligare möte med SONY i juni, men i dagläget ligger inte mobiler på bordet.
Tele2 / Comviq
Comviq skulle kunna erbjuda kontantkort till oss. Frågan är om det är något vi vill ha. Jag
tror inte det är helt omöjligt att fixa deras fastprisabonnemang till ett relativt billigt pris.
Marknadsför vi dem ytterligare, kan säkert priset sänkas ytterligare.
Tele2 Företag har skickat en offert på vad det hade kostat för oss att byta till dem och på
pappret är det det billigaste alternativet vi har och ändå behålla det vi har just nu med fastnät
osv osv. Offerten går ut i juni. De erbjuder oss 6 gratis månader vid bindande.
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STYRELSEHANDLING
Motion: Mobiler

Kårhuset Lund, 28 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Fello
Fello har redan samarbeten med andra kårer och kan erbjuda relativt stora rabatter till oss
mot att de får synas och marknadsföra sig själva. De kan även lösa mobiler, men har svårare
att subventionera dessa än sina egna abonnemang.
De har fastpris 2GB/6GB för 145/195 per månad. Inga fastnätsnummer, men kan lösa
mobilnummer i serie.

Operatörer som jag inte fått dag i ännu:
Telavox
Telavox var lite intresserade av att vara HSP till ARKAD och därför tror jag de kan vara en
kandidat till våra telefonlösningar. Har dock inte fått tag på rätt kontaktperson ännu.
Telia och Telenor
Vanliga operatörer som säkert kan erbjuda samma som Tele 2 Företag. De gör inte så
mycket aktiviteter på skolorna, så där får vi nog betala fullpris.

Slutsats
NAs rekommendation är att med de operatörsalternativ som ligger, att vi köper in nya
mobiler själva och inte kör ihop det med abonnemangen. Detta ger oss mycket större
valmöjligheter när det gäller operatör. Dessutom har inget av företagen visat intresse av att
subventionera våra mobiler, utan mest abonnemangen.
De mobiler som köptes in till NA, ARKAD och AS, Huawei P8 levererar över förväntan
och för den blygsamma summan av 2000 kr, så har vi mobiler som uppnår det behov
heltidarna har med sina mobiler. Den har även dubbla SIM-kortsuttag som önskats av flera.
NA föreslår därför att vi köper in dessa mobiler till de som anser sig ha en icke-fungerande
mobil i dagsläget och att vi fortsätter operatörsjakten en månad till och sen väljer den
billigaste, givet de krav/önskemål vi ställer på operatörerna.
Eventuellt behöver Info en bättre kamera till sin mobil. Men i nuläget använder Niklas sin
privata till detta ändamål så det är ingen brådska.

Förslag
Därför yrkar jag
att

tillåta inköp av Huawei P8 till de heltidare som har behov av ny mobil.

att

ålägga Presidiet att återkomma med resultat av operatörsjakten på S17.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016

RICHARD LUONG,
Näringslivsansvarig 2015/2016
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Sammanfattning utredning om överlämning:
Bakgrund: I den här undersökningen har skickats ut till samtliga heltidare som gått på
under vintern sedan 2012, totalt 25 personer. Av dessa svarade 23 personer, 92 % vilket
får ses som en mycket bra svarsfrekvens.
Frågor som ställts har berört hur de upplevt tidsresurserna för olika delar av
överlämningen och om de upplevde att den gick ut över deras studier, samt hur de ser
på mandatperioden kalenderår i allmänhet. Svaren angående tidsaspekterna från de
som gick på när den gamla terminsindelningen har sedan jämförts med svaren från de
som gick på efter att den nya terminsindelningen börjat gälla. Frågorna om
mandatperioden har inte På enkätfrågorna har man kunnat lämna ett svar på en fyragradig skala. I den här sammanställningen har sedan svarsalternativ 1 och 2 respektive
3 och 4 räknats samman.
Tidsaspekter av överlämning när man går på:
Gammal indelning
Individuell överlämning
78,6 %
Gemensam, vinterheltidare 78,6 %
Gemensam, alla
64,3 %
Sociala aktiviteter
71,5 %
Problem med studierna
35,7 %

Ny indelning
66,7%
22,2 %
22,2 %
22,2 %
66,7 %

Fritextsvar: Det är främst den individuella överlämningen som nämns i kommentarerna
även om tiden för den verkar vara hyfsat tillfredställande. Kanske är det den man
prioriterar även om man inte har tid och det är den man även låter gå ut över studierna i
viss mån. Kvaliteten på överlämningen är såklart beroende på vilka personer det
handlar om men det är tydligt att det finns problem med hur mycket tid den kan ta. Det
finns också en del event som inte har en motsvarighet på vintern, till exempel Reftecöverlämning och LUS-event. I den gamla överlämningsperioden verkar de flesta tycka
att det fanns tillräckligt med tid även om det nämns att det var problem med att det
förväntades att man var med på aktiviteter innan överlämningen började.
Kommentarer: Skillnaden mellan de upplevda tidsresurserna under de olika
överlämningarna är tydliga i alla aspekter än den individuella överlämningen. Det syns
en skillnad där också men den är för liten för att kunna dra slutsatser av. De uppenbara
problemen med att tidsresurserna är så små och att överlämningen i högre grad går ut
över studierna behöver åtgärdas.
Gruppdynamik:
Gammal indelning
Lätt att komma in i gruppen 50 %
Komma in under sommaren 78,6 %
Skillnad mellan terminerna 74,1 %

Ny indelning
77,8 %
80 %
60 %

Fritextsvar: Flera svarar att det är svårt att bygga ihop gruppen under vintern eftersom
det finns mindre tid och det blir ingen bra grupp innan teambuildingresan. Det nämns

också att gruppdynamiken beror mer på personerna som ingår i gruppen än på
överlämningens längd.
Kommentarer: Att bygga en grupp tar tid och är svårt att komprimera ihop. En stor vinst
med sommaröverlämningen är att det finns mycket tid att ”hänga” och att heltidarna
kan ha lättare att vara med eftersom mycket av verksamheten står stilla under
sommarlovet. Under vinteröverlämningen är all verksamhet igång och det kan vara
svårare att lämna sina arbetsuppgifter. Den här punkten borde jämföras med en
utvärdering av sommaröverlämningen när man jobbar vidare med detta.
Tidsaspekter av överlämningen när man gick av
Gammal indelning
Tillräckligt med tid
75 %
Fick med allt
37,5 %

Ny indelning
36,4 %
36,4 %

Fritext: Det upplevs generellt som problematiskt att kombinera överlämningen med
studier och tentor. Det upplevs också som problematiskt att försöka ha överlämningen i
samband med att avsluta sitt verksamhetsår.
Kommentarer: Se första frågan.
Byta mandatperiod:
Om man räknar bort ARKAD och NG:
84,6 % tror att det går att byta.
61,5 % vill att den byts.
72,7 % upplever problem med budgeten
45,6% upplever problem med VP
Värt att notera, det är bara de senaste åren som verksamhetsplanen har varit något man
jobbat med över huvud taget.
58 % av de som tror att det är möjligt vill byta.
(Om man räknar med alla:
47,8 % tror att det går att byta
30,4 % vill att den byts
66,7 % problem med budgeten
28,6 % problem med VP)
Fritextsvar: De som förespråkar att mandatperioderna behålls argumenterar för vinsten
i att halva gruppen byts varje termin eftersom det i och med nollningen och ARKAD
ligger där de ligger och att NG och Projektledare ARKAD aldrig kommer kunna byta
mandatperiod och det ändå kommer behöva vara en vinteröverlämning. Sektionernas
verksamhetsår nämns också och vinsten med att kunna jobba med samma kollegium
hela året. Man vill istället se en omarbetning av överlämningen för att fungera bättre.

Nu kommer det dock att bli 8 + 4 istället för 6 + 4 vilket ger en större obalans och de
argumenteras också för att det vore bättre att ha så många som möjligt på sommaren
när det ändå blir så ojämnt. Man tror också att det skulle vara lättare att ha fördelningen
10 + 2 och integrera NG + ARKAD under vintern.
Slutsats:
Det finns uppenbart både för och nackdelar med att ha två olika överlämningar och
eftersom ingen har utvärderat sommaröverlämningen är det svårt att jämföra med den.
Jag tror att det hade varit bra att skriva in i verksamhetsplanen att en ordentlig strategi
för det här ska tas fram, både när det gäller själva överlämningen och när det gäller för
hur man jobbar med budgeten och hur man jobbar med budgeten och
verksamhetsplanen. Ett alternativ kan också vara att man gör en ny utredning kring ifall
det skulle vara en möjlighet att byta mandatperiod på Aktsam och Info samt hur detta
ska genomföras.
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