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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kemicentrum Lund, 19 May 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S17 15/16

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Daniel Damberg till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 1 juni och justerat den 8 juni

§14

Handling 4 & 5 är offerter som anses vara känsliga. Fullmäktige har godkänt äskandet
förutsatt att Styrelsen godkänner detaljförslaget

§15

Budgetkonkretiseringen anses vara en känslig handling

§18

Frågan är starkt kopplad till §15 men två separata diskussioner bör föras

§20

Handling 13 är en medlemsmatrikel som anses vara känslig på grund av
personuppgifter

§22

Frågan bordlades på föregående möte

§30

Frågan bordlades på föregående möte

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer
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STYRELSEHANDLING
Presidierapport – S17

Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Presidierapport – S17
Vad har gått bra?
Ledning
 Samtliga efterträdare har mött sina respektive heltidare (förutom GS som är
utomlands) och den allmänna stämningen kring detta är mycket positiv.
Utbildning.
 Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för hela Teknologkåren har
inletts. Samtliga sektioner är med på tåget.
 SRX och STUX fungerar bra.
 Samarbetet med med Internationella Avdelningen på LTH fungerar fortsatt bra.
 SFSFUM gick strålande utbildningspolitiskt
Näringliv
 Närvaro på LTH:s Näringslivsråd gick bra. Det resulterade bland annat i ett möte
med kommunen.
 Har fått avtalet med E.on signat, de kommer vara vår Green Partner och hjälpa oss
att försöka miljömärka mässan.
 Vi har fortsatt företagsringningen och är uppe i ca 90 anmälda företag, plus ca 30
som sagt att de vill delta men ännu inte anmält sig. Vi jagar vidare.
Fritid
 Samarbetet med IK gällande Tandem har gått smidigt.
 Teknologkåren medverkade i Tandemstafetten med 181 deltagare.
 Livsmedelutbildning med KvaliTetens var bra, dock var det dålig anslutningsgrad.
 Implementering av det digitala systemet i spritförrådet rullar på bra och bör vara
fullt fungerbart till nollningen.
 NollU och ÖPK har diskuterat tillgänglighet, inkludering och krishantering med
VKOs.
 Nollningsplaneringen är fortfarande i god fas och nollningskontrakten (2800 st!) är
färdigställda, utprintade och utdelade till sektion-erna.
Stödverksamhet
 Webbutvecklingsgrupperna har startats upp. De är taggade. Nu innan sommaren
kommer fokus mest ligga på att få igång dem och bygga upp hur grupperna ska
arbeta. De är på lite olika nivå inom grupperna så viktigt att få alla att känna sig
trygga med sin uppgift.
 Nya tidlösa profilregnjackor beställda till Heltidarna.
 Terminens sista toablad uppsatta.
 Fixhelgen på Lophtet gick bra och vi fick mycket gjort.

Vad har gått mindre bra?
Dronen lånades med på Tandem av en funktionär som fått flygträning. Dock väl där lånades
den vidare till en annan person som störtade med den rätt in i två dansande personer som
skadades. Hädanefter måste vi vara tydligare med vem som får flyga den.
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STYRELSEHANDLING
Presidierapport – S17

Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Världsmästarkollegiet har haft dålig uppslutning och planeringen har av den internationella
delen av Nollningen till höstterminen har varit lite haltande på grund av svårigheter i
kommunikationen; det bör dock vara löst nu.
Förberedelserna till K-seks alumnipub gick dåligt ur ett tillståndsperspektiv. Ingen direkt
kontakt uppdagades innan vilket visar på att bättre rutiner krävs inför uthyrningar i Cornelis.
Detta löste sig som tur var denna gång.
Det är fortsatt svårt att hitta jobbare till Puben Puben. Aktsam ska se över konceptet som
kan öka antalet jobbare under sommaren.

Vad händer den närmaste tiden?
Ledning
 Huvudsakligen gäller avrapportering, verksamhetsberättelser och överlämning för
hela gänget.
 Därutöver händer en del avtackningar, skiften och slutmingel med utskott och
kollegier.
Utbildning
 Hållbart Campus-gruppen där vi är representerade fortsätter.
 Tilläggsmeritsblanketten ska godkännas av IA.
Näringliv
 Fortsatt ringande till företag till ARKAD.
 Skriva klart avtal med ÅF.
 Acando-utbildning med PG (och planering inför den med heltidarna)
Fritid
 17/5 – Caékollegiet håller Cafétacksittning i MaskinerI:et
 18/5 – Proud Tech annordnar pub i Cornelis
 19/5 – Pubrunda på LTH där alla sektioner förutom M och I medverkar.
 24/5 – Möte med Polisen ang. Teknologkårens slutna sällskap
 4/6 – ET-slasque på Lophtet
Stödverksamhet
 Valberedningsutbildning 22 maj.

Verksamhetsplanen?
Samtliga verksamhetsplanspunkter håller på att slutrapporteras.

Frågor och kommentarer till styrelsen
Ryktet går om ett kontrakt som finns skrivet med MoP och Finn Ut om att vi inte skall
konkurrera med deras verksamhet genom att tex. sälja varm mat, varken när det gäller TLTH
centralt eller sektionerna osv. Jag hittar inte detta kontrakt någonstans och det är relativt
många som frågar kring detta. Jag skulle vilja ha ett ställningstagande från STLTH, alternativt
att någon hittar det faktiska kontraktet som finns skrivet, om hur TLTH skall förhålla sig till
sådana här saker, tex:


Är det okej att sälja varm mat i sektionscaféer som konkurerar med MoP/Finn Ut?
2 ( 3)

STYRELSEHANDLING
Presidierapport – S17



Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Är det okej för TLTH centralt att sälja mat i form av lunchpub/café?

/Aktsam
Jag tycker det känns lite iffy att styrelsen har informella möten som inte ens utlyses till
heltidarna. Jag förstår att ni inte fattar beslut och att ni därför inte måste ha hela formella
kallelse+dagordning+protokoll-grejen men lite mer öppenhet kring vad de här mötena
faktiskt är för några hade varit uppskattat.
/VKOs
Den där Perry Como var ju allt en riktig lirare. Jag menar lyssna på det här:
https://www.youtube.com/watch?v=V4X5fe8T0nU Wow! Om man vill läsa mer om s.k.
crooners kan man göra det här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Croon
/GS

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Stadfästande av projektgrupper för webbutveckling

Kårhuset Lund, 29 april 2016
Niklas Ingemansson,
Informationsansvarigt

Stadfästande av projektgrupper för
webbutveckling
Bakgrund

Undertecknade har utlyst val och intervjuat kandidater till de nya projektgrupperna för
webbutveckling. Ännu en person har valts in.

Förslag

Jag yrkar därför på
att

nedan person stadfästs som ledamot i Projektgruppen för Webbutveckling:
Intranät under 2016


Joel Klint, D

I tjänsten som projektledare för grupperna,
NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig 2016

Stadfästande
av
webbutveckling

RICHARD LUONG,
DSG 16/17

projektgrupper

för

DANIEL LUNDELL,
DSG 15/16
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Slutförslag Cornelis

Kårhuset Lund, 17 maj 2016
Erik Moiln, HUT

I enlighet med FM-beslut kommer här förslaget om cornelisrenoveringen.

Förslaget rör tre områden: Möblemang, Belysning och väggbeklädnad.

I korthet går förslaget ut på att byta ut befintliga stolar och barstolar, de fula borden i mitten
av lokalen, samt samtliga bordsskivor för att få en enhetlig look. Utöver detta tillkommer
också några något lägre stolar med bord, som kommer placeras nere i hörnet innanför
entrén. BAFAB, som gett oss offerten, köper också befintliga stolar, vilket renderar en viss
rabatt, och framför allt innebär att vi får allt mög bortforslat. De befintliga exskivorna är det
egentligen inget fel på, så de behåller vi – vår tanke är att de, med inköp av lite fötter, kan
komma till användning på lophtet och i gasque, då soffborden där är ganska anskrämliga
hemmabyggen.
Huruvida kostnaden för fötter till dessa tilltänkta nya gasquesoffbord ryms i den här
äskningen är skrivande hutare tveksam till – Anser styrelsen att det finns utrymme, så rör det
sig om en kostnad på ca 8000 kr.
Priset för det nuvarande möbelförslaget är 178 kkr ex moms.

Här är förslaget att byta ut nuvarande skräp mot en piffig digitaldimmerstyrd belysning, samt
dimmerstyrda uttag för pendellampor. Den akutella offerten, med en prislapp på 55 kkr ex.
moms. innehåller inte några pendellampor, utan kostnad för dessa tillkommer –
uppskattningsvis upp till 10.000 kr. Menytavlan behöver också belysning, vilket innebär
ytterligare upp till 2000 kr.

Här har vi inte lika mycket färdiga förslag. Tanken är att måla den murade väggen, och
eventuellt placera någon sorts akustikplattor där – kanske i form av en ljuddämpande
projektorduk. Vidare skall den blåa väggen få någon sorts nytt ytskikt – färg eller tapet.
Kostnadsuppskattning för detta är lite svårt i dagsläget, men tanken är att vi ska göra så
mycket som möjligt själva för att hålla ner kostnaden. Ännu så länge finns det ganksa gott
om plats i budgeten. Om styrelsen tycker ”väggbetäckning” är ett tillräckligt vitt begrepp,
önskar vi också köpa in glashållare, så man kan hänga upp glas på väggen – både dekorativt
och funktionellt.

Slutförslag operation Cornelis

1 ( 2)

Slutförslag Cornelis

Kårhuset Lund, 17 maj 2016
Erik Moiln, HUT

Då den nya piffiga loungen blockerar den nuvarande garderoben ämnar vi bygga en ny
garderobslösning. Detta delegeras till HUT, för det blir skoj. Svårt att förutsäga kostnad,
men det bör rymmas inom budget. Eller ja, det måste det ju göra.

ERIK MOLIN
Hutare

Slutförslag operation Cornelis
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 18 maj 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Motion angående inköp kopplade
till ny heltidsarvoderad funktionär

Motion angående inköp kopplade till ny
heltidsarvoderad funktionär
I samband med införandet av en ny heltidsarvoderad funktionär tillkommer det
engångsutgifter, vilka har sammanställs i Tabell 1 nedan. För möbler har undertecknade kikat
på vad de heltidsarvoderade funktionärerna för närvarande har och för dator har
Datoransvarig Electus konsulterats.
Dessvärre missade vi handlingsstopp för FM6, vilket hade varit praktiskt då vi anser det
lämpligast att lyfta medlen ur Kårhusets investeringsfond. Vår miss - men nu får ni möjlighet
att ta ett sånt där spexigt delegationsbeslut! Det händer ju inte varje dag. En av de
undertecknade kan till och med tänka sig att föredra det på FM7 i höst.
Tabell 1: Engångskostnader som tillkommer för en extra heltidsarvoderad funktionär.
Objekt

Kostnad

Kommentar

Dator inkl. tillbehör

6 000 kr

DSG Electus sa att det blir lagom.

Skrivbord

4 495 kr

http://tinyurl.com/jjtfqpu

Skrivbordsstol

0 kr

Det står ändå för många i Expen.

Hurts

1 195 kr

http://tinyurl.com/jqzdt3n

Datorhållare

199 kr

http://tinyurl.com/gtlyxp7

Kabelkanal

99 kr

http://tinyurl.com/2fcpre6

Totalt

11 988 kr

Vi yrkar därför på
att

ur Kårhusets investeringsfond lyfta 11 988 kr att disponera enligt Tabell 1 ovan.

I tjänsten,
JACOB KARLSSON
Generalsekreterare 15/16
Motion angående inköp kopplade
till ny heltidsarvoderad funktionär

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
Utbildningsutskottets ordförande 15/16
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Motion angående omfördelning i BEST Lunds budget

Bakgrund
I BESTs budget finns poster som är ämnade till att finansiera kulturutbyte. Vi har nu
ingått ett samarbete med en lokal BEST-grupp i Paris och kommer ha kulturutbyte
med de i höst. Således står pengarna till kulturutbyte för denna mandatperiod
oanvända.
Denna motion avser att omfördela pengarna från kulturutbyte till den planerade
sommarkursen som arrangeras 6-16 juni. Eftersom 10 000 SEK kommer betalas som
lärarlön, vilket det inte finns en post för, önskas pengar från kulturutbyte bekosta
detta. De resterande summorna önskas att omfördelas till motsvarande poster.
Omfördelning av pengar från poster till kulturutbyte till poster till sommarkursen har
diskuterats med generalsekretare och kårordförande och fick då ett inofficiellt
godkännande.

Ändringar
Jag yrkar härmed att följande belopp som är approximativt uträknade utifrån aktuellt
resultat för varje kostnadsställe skall bekosta lärarlön

Kulturutbyte – Kostnad varm mat

4530 SEK

Kulturutbyte – Aktiviteter

2870 SEK

Kulturutbyte – Hyra

2600 SEK

Totalt

10 000 SEK

Utöver detta yrkar jag att resterande belopp från kulturutbytesposter skall gå till
följande poster
Från
Kulturutbyte – Varm mat
Kulturutbyte – Resa

Till
Sommarkurs – Kostnad varm mat
Körkostnad Rulle

Undertecknat,

Veronika Smisovska,
Huvudorganisatör Sommarkursen 2016
BEST Lund
17-05-2016

Motion angående omfördelning i BEST Lunds budget till 16/17

Bakgrund
Denna motion avser att omfördela pengar som är avsedda till Teknologkårens
hoodiesar till att finansiera T-shirtar till sommarkurs 2017.
Eftersom det blev hoodiesar över från mandatperioden 2015/2016 samt att vi räknar
med att rekrytera endast 5 stycken nya medlemmar, föreslår vi att 4800 SEK från
posten ”Arbetskläder, 5480” ska gå till en ny post för att finansiera T-shirtar till
sommarkursen 2017. Tidigare år har internationella avdelningen på kansliet
finansierat dessa men sedan förra året står det i budgetbeslutet att budgeten ska
täcka alla kostnader.

Ändringar

Från
Arbetskläder

Till
Sommarkurs – T-shirt

Undertecknat,

Veronika Smisovska,
Huvudorganisatör Sommarkursen 2016
BEST Lund

Belopp
4800 SEK

STYRELSEHANDLING
Proposition angående tillägg i Policy för Fria Föreningar

Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Teknolog Teknologson, Hit och dit

Proposition angående tillägg i Policy för Fria
Föreningar
Bakgrund
Teknologkåren har en andel Fria Föreningar vars antal ökar kontinuerligt då fler föreningar
får reda på denna möjlighet att ansluta sig till oss. Ett problem kan dock uppstå när en
förening har nationell eller internationell paraply-organisation med övergripande stadga för
hela organisationen och alla dess delar, varvid föreningen endast har exempelvis reglemente.
I dessa fall finns dock oftast ett Reglemente som stipulerar exakt det som Policy för Fria
Föreningar kräver, dvs
”Stadgan ska innehålla bestämmelser om föreningens syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och
föreningsstyrelse.”
För att även denna typ av föreningar skall kunna delta i Teknologkårens verksamhet, utan att
kunna påvisa just en Stadga som innehåller dessa bestämmelser, krävs en smärre förändring
av Policyn.

Förslag.
Styrelsen yrkar därför på
att

i Policy för Fria Föreningar lägga till kapitel 2.3 med texten
”2.3 Internationella-/nationella föreningar som söker Fri Förening
Det finns lokalföreningar i Lund som jobbar under nationella- eller internationella
paraplyorganisationer. Dessa kan ha övergripande stadgor som förbjuder
lokalföreningarna att skriva egna. För att även denna typ av förening skall kunna
upptagas som fristående förening skall därför ett annat styrdokument, som
fastställs av lokalföreningens högst beslutande organ och innehåller det som krävs
under 2.2 Upptagande som Fri Förening kunna ersätta behovet av stadga för
upptagande.”

I tjänsten,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Styrelseledamot 15/16

Proposition angående tillägg i Policy för Fria
Föreningar
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Hej Björn,
Som jag nämnde på vårt möte för ett par veckor sedan så önskar vi bli godkända som fri
förening under kåren. Jag lovade att återkomma med det material ni
efterfrågade. Bifogat finner du:
- Aktuell medlemslista (de som är aktiva inom vår förening i lund)
- Lokalt reglemente (det styrande dokument som vi arbetar efter lokalt)
- Nationella stadgar
Jag hoppas att dessa dokument motsvarar vad ni efterfrågar. Vi är införstådda med att
bistå med uppdatering av dessa dokument för varje termin. Om ni önskar kan vi även ge
tillgång direkt till medlemslists i podio (som jag förstår att även kåren arbetar med).
Lokalt medlemsmöte håller vi (enligt reglemente och stadgar) varje år.
Jag ber om ursäkt för att det dröjt med detta mail. Anledningen är främst att vi varit
tvungna att uppdatera vår medlemslista samt inkludera personnummer, något som blev
lite av en process. Optimalt vore om det är möjligt att få oss godkända innan hösten (då
vi gärna deltar på de event under nollningen då fria förringar är inbjudna).
Återkom gärna om du tror att det fortfarande är möjligt (du nämnde att detta
kanske kunde göras av er styrelse, utan att vi behöver skicka en ny motion till
fullmäktige?) eller om det är något vi behöver komplettera med.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,

Lukas Leander

1

Reglemente för grupp inom Ingenjörer utan gränser

Reglemente
Reglemente för Ingenjörer utan gränsers studentgrupp vid
Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Det här reglementet har för avsikt att definiera mandat och struktur för en grupp
inom Ingenjörer utan gränser.

Namn, region, område, syfte
Svenskt namn:
Ingenjörer utan gränsers studentgrupp vid LTH
Engelskt namn:
Engineers Without Borders student chapter at LTH
Gruppen driver Ingenjörer utan gränsers verksamhet på LTH och i Lund/Malmöområdet, tillsammans med Malmö-gruppen.
Gruppen ansvarar för att på en lokal nivå sprida Ingenjörer utan gränsers namn,
värva medlemmar och engagera dess medlemmar i volontärprojekt och aktiviteter.

Organisation
Ingenjörer utan gränsers verksamhet på LTH leds av en ledningsgrupp (LG)
bestående av:
Gruppledare
Vice gruppledare
Ekonomiansvarig

-

Lukas Leander
-Vakant-Vakant- (t.v. Gruppledare)

Därtill kan ledamöter väljas, var och en för en eller flera ansvarsområden. Se längre
ner för beskrivning av ansvarsområden.
Ledamot,
Ledamot,
Ledamot,
Ledamot,
Ledamot,
Ledamot,

ansvarig
ansvarig
ansvarig
ansvarig
ansvarig
ansvarig

för
för
för
för
för
för

Projekt
Finansiering
Inspiration
DRI
Event
PR och kommunikation

-

Dennis Davour
Marcus Karlström
Gustaf Frisk
Oskar Westman
Anna Byfors
Albin Wilson

Ledningsgruppen föreslås av den befintlig LG efter intern intervjuprocess där den
sökande genomgått en intervju med tre medlemmar av LG, inklusive (om möjligt)
företrädare på posten. Alla studerandemedlemmar ges tillfälle att nominera sig
själva eller en annan kandidat då posten annonseras. Alla poster annonseras både
via nationell hemsida i lokal facebookgrupp för aktiva samt lokalt på LTH.

Lukas Leander

2016-02-15
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Reglemente för grupp inom Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränsers Gruppledning utser LG efter ledningsgruppens förslag,
men har möjlighet att neka tillsättningen. Vakantsatta poster kan tillsättas under
årets gång i samråd med Gruppledningen.
Beslutet gäller i tre terminer eller tills personen på en post väljer att kliva av, om ej
annat beslutas av Ingenjörer utan gränsers Gruppledning.

Medlemsmöten

Medlemsmöten bör hållas minst en gång per år enligt nedan. Extra möten kallas till
om LG eller minst 1/3 av gruppens medlemmar så kräver det. Kallelse till
medlemsmöte delges gruppens medlemmar samt Ingenjörer utan gränsers
Gruppledning minst två veckor innan. Mötet är beslutsmässigt om minst 3
medlemmar närvarar. Vid beslutsfattning gäller enkel majoritet. De beslut som
fattas ska delges och godkännas av Gruppledningen.
Ett medlemsmöte bör hållas årligen senast och skall behandla följande punkter:
• Gruppens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
• Gruppens redogörelse av föregående års ekonomiska redovisning
Om extra ordinarie medlemsmöten anses behövas för gruppen finns detta som
appendix i detta reglemente.

Lämpliga ansvarsområden och poster
Gruppledaren ansvarar mot Ingenjörer utan gränsers styrgrupp och bjuds in till
dess möten. Gruppledaren har ansvar för ledningsgruppens arbete och aktiviteter.
Gruppledare för studentgrupp sitter lämpligen med i lokalgruppens styrelse, om det
finns en sådan. Gruppledaren ansvarar speciellt för att gruppens medlemmar ges
möjlighet att engagera sig i Ingenjörer utan gränsers volontärprojekt och aktiviteter.
Gruppledaren ingår i Ingenjörer utan gränsers Gruppledning.
Vice gruppledare är gruppledaren behjälplig. Gruppledare och vice gruppledare
kommer tillsammans överens om vem som ansvarar för vad.
Ekonomiansvarige ansvarar tillsammans med gruppledaren för gruppens
budget/konto i samråd med Ingenjörer utan gränsers kassör. Ekonomiskt ansvar
förklaras i Ingenjörer utan gränsers redovisningsinstruktion och definieras av
Ingenjörer utan gränsers attestlista.
Övriga ansvarsområden
Projektsamordnare är den som koordinerar de av gruppens medlemmar som är
aktiva i volontärprojekt. Denne arbetar för att de medlemmar som vill arbeta aktivt
med projekt hittar ett projekt att engagera sig i. Personen granskar nya projektidéer
och hjälper till att ta upp dessa som förslag till projektsamordningsgruppen.
Projektansvarige sitter med i Ingenjörer utan gränsers projektsamordningsgrupp.
Inspirationsansvar har den som ansvarar för ledningsgruppens aktiviteter
fokuserade på att inspirera unga till att bli ingenjörer. Detta kan t.ex. vara läxhjälp,
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undervisning eller att se till så att unga ingenjörer och ungdomar
träffas. Arbetet koordineras med Ingenjörer utan gränsers inspirationsgrupp.
Eventansvar har den som ansvarar för lokala events i LG. Denne ordnar
medlemsevent som bidrar till att medlemmarnas nätverk stärks och att de trivs inom
Ingenjörer utan gränser. Hen hjälper förslagsvis resten av ledningsgruppens
medlemmar att ordna event inom sina respektive ansvarsområden. Personen leder
studentgruppens eventgrupp. Den eventansvarige koordinerar sin verksamhet med
Ingenjörer utan gränsers medlemsansvarige.
PR- kommunikationsansvar har den som ansvarar för att gruppens aktiviteter
kommuniceras ut i sociala medier samt att kommunikationsmaterial finns
tillgängligt till gruppens övriga medlemmar. Denne sitter med i Ingenjörer utan
gränsers PR- och kommunikationsgrupp. Personen leder studentgruppens PRgrupp.
Finansieringsansvar har den som arbetar aktivt med att samla in pengar till
Ingenjörer utan gränsers aktiviteter. Personen ansvarar både för kontakt med
sponsorer men också för koordinering av stipendieansökningar. Medel som samlas
in kan till exempel vara till förmån för projekt, event, utbildning eller generellt till
Ingenjörer utan gränsers kassa. Personen leder studentgruppens
finansieringsgrupp. Kontakter med sponsorer koordineras med Ingenjörer utan
gränsers sponsorsansvarige. Insamlade pengar går via Ingenjörer utan gränsers
kassör, och frågor om dessa koordineras med denne.
Ansvar för Den Reflekterande Ingenjören har den som ansvarar för seminarier,
workshops och utbildning i regionen. Personen ansvarar för studentgruppens DRIgrupp. Aktiviteterna koordineras i samförstånd med Ingenjörer utan gränsers
ansvariga för DRI.

Mandat och rapportering

Ledningsgruppen får sitt mandat via Ingenjörer utan gränsers styrgrupp vilken i sin
tur får sitt mandat av Ingenjörer utan gränsers årsmöte där alla medlemmar har
närvarande-, yttrande- och rösträtt. Styrgruppen har delegerat sitt ansvar för beslut
om ledningsgrupp & reglemente till Gruppledningen, som samlar Ingenjörer utan
gränsers gruppledare samt organisationsansvarige.
LG är beslutsmässig när gruppledaren och respektive ansvarig är överens. Beslut ska
protokollföras och delges SG vid nästkommande styrgruppsmöte.
Ledningsgruppen rapporterar löpande om sin och sin grupps verksamhet till
Ingenjörer utan gränsers styrgrupp. Till det skall en verksamhetsberättelse skrivas
inför Ingenjörer utan gränsers årsmöte.
Budget och konto
Ingenjörer utan gränsers styrgrupp kan besluta om budget för nästkommande
period. Utgifter inom budget behöver ej godkännas av SG men LGs beslut om dessa
måste protokollföras och kvitton sparas.
Ekonomiskt verksamhetsår skall vara kalenderår och rapporteras i god ordning till
Ingenjörer utan gränsers kassör. Gruppledare och ekonomiansvarig ansvarar
gemensamt för att ekonomisk redovisning är i ordning.
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Beslutat av Gruppledningen 2015-09-28

Appendix 1: Historik över tidigare Ledningsgrupper
En ny lista fylls i var gång reglementet uppdateras med nya medlemmar i LG.
2016-02-15
Namn

Post

e-post (helst privat)

Lukas Leander
Dennis Davour
Markus Karlström
Marcus Olausson
Oskar Westman
Anna Byfors
Albin Wilson

Gruppledare
Projekt
Finansiering
Inspiration
DRI
Event
PR & Kommunikation

lukas.leander@gmail.com
eko13dda@student.lu.se
markus.karlstrom@hotmail.com
gustaf.frisk@outlook.com
oskar.westman@gmail.com
anna.byfors@hotmail.com
albin.t.wilson@gmail.com

2015-09-28
Namn

Post

e-post (helst privat)

Lukas Leander
Hanna Karlberg
Antonia Nilsson
Marcus Olausson
Oskar Westman
Anna Byfors
Albin Wilson

Gruppledare
Projekt
Finansiering
Inspiration
DRI
Event
PR & Kommunikation

lukas.leander@gmail.com
Karlberg.hanna@gmail.com
antonia.k.nilsson@gmail.com
olausson.marcus@gmail.com
oskar.westman@gmail.com
anna.byfors@hotmail.com
albin.t.wilson@gmail.com
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Proposition angående Nollegeneralens
arvodering
Inledning
Under åren har Nollegeneralens (NG) post utretts ett flertal gånger, både i helhet med hela
Nollningsutskottet och som enskild befattning. Resultaten av utredningarna har bland annat
lett till införandet av ett större antal månader med arvodering och införandet av posten Vice
Nollegeneral. I ett försök att slutföra samtliga utredningar kring NG-posten och dess utskott,
fortsatte Styrelsen 15/16 där Styrelsen 14/15 slutade och tog åter upp frågan.
Denna gång för att försöka få en balanserad utgång och en lösning på alla systematiska
problem som finns både inom posten och inom Kåren Centralt vad gäller nollningen.
Tanken med utredningen 15/16 var att hitta alla fel och lösa alla problem, men det övergick
snart i att försöka hitta ett bra sätt att ta hand om Nollegeneralsposten i första hand, för att i
andra hand balansera ut resten av Nollningsutskottet som resultatet av utredningen. Utifrån
resultaten av denna utredning kan man sedan se på Nollningen ur ett större och strategiskt
perspektiv.
Som i samtliga andra utskott finns det alltid ett krav på kommunikation med alla involverade,
från heltidarna, till funktionärerna på sektionerna och upp till SVL (Studievägledningen) etce.
För att denna kommunikation, främst mot andra heltidare och Kåren Centralt, skall fungera
optimalt har det blivit uppenbart bättre om NG har ett eget kontor på Kårhuset, och således
en direkt kontakt till samtliga andra heltidare som på något vis är involverade i nollningen.
Kommunikation från Kåren Centralt till sektionerna under, och innan, nollningen sker i
mångt och mycket genom Överphöskollegiet (ÖPK) på möten med NG, dessa möten är ofta
långa och tunga - men mycket viktiga för att kunna diskutera igenom de många olika
alternativ som nollningen innebär, samt för att förankra idéer och tankar som alla
involverade i nollningen faktiskt har. Att föra vidare denna information till sektionerna och
ner på funktionärsnivå läggs sedan i stort på ÖPK och Phösen/Fösen/Staben (Phös) som
får ta det med sig.
Utöver de konkreta beslut och inriktningsbeslut som tas på ÖPK finns det även en stor del
information som måste delges samtliga involverade funktionärer. Detta sker från Kåren
Centralt genom att utbilda funktionärerna i allt vad nollning innebär, från likabehandling till
ansvarsfull alkoholhantering.
Med endast detta i tankarna är alltså NG redan en tungt belastad post på Kåren Centralt, och
utöver detta ansvar skall de dessutom ta hand om ett utskott bestående av 8-20 personer
(varierat över åren). Detta kan jämföras med andra liknande utskott som jobbar i
projektform, exempelvis F1 Röj som är en projektgrupp på 8-12 personer - där
kommunikation Centralt och utåt sker via kårens heltidare och F1 Röj bossen endast är
ansvarig för själva utskottet.
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Ett annat uppdrag med liknande arbete är ARKAD som anordnas med hjälp av ARKADs
projektledare som sitter som heltidsarvoderad. Till sin hjälp har denne det största event,
räknat i funktionärer på Kåren Centralt, uppdelat i projektgruppen, chefsgrupper och till slut
värdarna. Det skall dock påpekas att F1 Röj och ARKAD har mycket kortare genomförandefas, och således inte kan jämföras rakt av med Nollningsutskottets arbete som kulminerar i
evenemang utspridda över ett flertal veckor. Planeringsperioderna är dock relativt lika i längd
- dvs hela året.
Inkluderat i arbetet med Nollningsutskottet finns en stor andel samordning och teamwork,
men även det arbete som gäller när Nollningsutskottet skall fixa tema, och således
temaklädsel, för nollningen.
Med den arbetsbörda som således åligger NG finns det ett intresse i att förenkla arbetet,
minska arbetsbelastningen eller ändra arbetsformen helt för att täcka upp de uppgifter som
finns.
Det beslut Fullmäktige tar i frågan kommer vara strategiskt grundläggande för resterande
undersökningar av Nollningsutskottet, det vill säga Verksamhetsplanen 16/17 samt arbetet
med Nollningen de kommande 1, 5 och 10 åren. Genom att Fullmäktige tar ett beslut i
frågan kommer Kåren Centralt ha en bättre grund för vidareutveckling av Nollningen i alla
dess former, inklusive utskott, evenemang och poster.

Metod
Årets utredning inledde sitt arbete med att försöka sammanställa samtliga tidigare
undersökningar för att få en översikt av vad tidigare utredare kommit fram till. Denna
sammanställning, i kombination med en av Styrelsen 15/16 ny undersökning på
Nollningsutskottet ‘15, ledde till en rapport till Styrelsen där olika förslag diskuterades och
arbetsgruppen utökades så att arbetet skulle kunna slutföras inom en rimlig tid.
Med Styrelsens inriktningsbeslut i ryggen började arbetsgruppen utreda de olika förslag som
vaskats fram för att i slutändan komma fram till ett utkast på en proposition. Denna var dock
något ihophastad och saknade en stor del av det underlag som faktiskt existerar i frågan, och
fick därför kraftigt motstånd varpå gruppen valde att dra tillbaka den för ytterligare
utredning.
Arbetsgruppen gick vidare med att intervjua de tre senaste NG samt den som för närvarande
innehar posten. För att få ut så mycket som möjligt baserades intervjuerna på att den NG
som för närvarande intervjuades fick kritisera utkastet på alla sätt de kunde komma på, men
även komma med egna förslag eller förklara varför ett förslag som var lagt var bra eller dåligt.
Resultatet från dessa intervjuer sammanfogades sedan med resultaten av de tidigare
utredningarna och beslut som tagits inom Fullmäktige.
Resultat av tidigare undersökningar och FM-beslut
Denna utredning är baserad på en undersökning som gjorts på Nollningsutskottet 14, samt
resultaten av tidigare undersökningar som arbetsgruppen fått skickat till sig från exempelvis
12/13 då Vice NG infördes och en serie intervjuer med en del tidigare, och nu sittande,
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Nollegeneraler. I dessa resultat redovisas främst en arbetsbörda som läggs på NG som inte är
rättvis baserad på arbetsformen för posten. Ett visst ”dubbelarbete” lyfts som problem i
undersökningen, det vill säga att NG i ett antal fall måste vara den som står på beslutet. Skulle
då beslutet tas av någon annan inom Nollningsutskottet så behöver det likväl passera NG
först, exempelvis för att förankras inom sektionerna innan det börjar gälla. Detta problem är
svårlöst eftersom det inte alltid är uppenbart för en individ inom Nollningsutskottet när
beslutet ligger på en sådan nivå. Samt en “dold arbetsbelastning” som uppstår då NG
förväntas vara tillgänglig dygnet runt under själva nollningsperioden så att Phösen alltid kan
få den hjälp de söker vid den tid som hjälpen söks. Denna period kan enligt intervju pågå så
långt som in i Lv6 i LP1.
Ytterligare en problematik existerar i det dolda, och det är delaktigheten som NG
rapporterar sig känna i heltidargruppen på Kåren Centralt. Eftersom NG är arvoderad under
väldigt specifika perioder och därmed ”ideell” under resterande perioder har det vid vissa
tillfällen varit oklart huruvida man tillhör gruppen eller ej. Detta har uppenbarat sig genom
att man någon gång inte varit inkluderad i en inbjudan till ett event för heltidare, någon gång
i att man inte skall vara med på ett specifikt överlämningspass. En hop med småsaker som
till slut leder till en exkludering i gruppen, något som uppfattats väldigt olika av de tidigare
NG som utfrågats. De dolda och synliga skyldigheter som inkluderas i att vara ”heltidare”
bidrar också till att öka arbetsbelastningen på en ideell NG.
Ur undersökningen som skickades ut ‘14 till tidigare Nollegeneraler finns det två specifika
grafer som är mer relevanta än all annan data i undersökningen och de är de gällande
avklarade kurser under tiden de suttit som Nollegeneraler. Värt att notera är att det saknas i
grafen ett svar från då sittande NG, som svarade nej på både höst- och vårkurserna.

Vad sedan gäller uppskattad arbetstid på uppdraget så har det varierat kraftigt mellan de NG
som utfrågats i utredningen. Allt från 10-70+h i veckan under vår, sommar och höst. Där
majoriteten under våren jobbade 10-30h, 10-40h under juli månad för att sedan avsluta med
40+h under slutet av augusti och till slut Nollningen där ingen rapporterat under 40h. De två
huvudsakliga slutsatserna vi drar av dessa tider är för det första att samtliga NG jobbar över
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40h/vecka under själva Nollningen, för det andra att det skiljer sig mycket från NG till NG
hur mycket tid de uppskattat att de har lagt ned på uppdraget, och framförallt när.
Styrelsen 14/15 skickade en proposition till Fullmäktige på FM9 ‘14 där ytterligare en
månads arvodering i juni föreslogs, samtidigt som Styrelsen 14/15 visade sin dåvarande
position i frågan gällande att heltidsarvodera NG i brödtexten. Anledningen som läggs fram
till att arvodera ytterligare en månad ligger i att det är orimligt att räkna med att en
Nollegeneral skall kunna närvara på hela överlämningen samtidigt som de inte har
möjligheter att söka sommarjobb under denna period på grund av just närvarokravet. Det
lyfts i detta förslag även en viss problematik med att arvodera under en studieperiod (LP3)
men menade på att det inte finns utvärderingar kring detta då det var första året med nya
läsårsindelningen.

De olika förslagen
Grundläggande inser man att dagens situation är ohållbar. Detta är något som NG:s och
styrelse håller med om och är själva fundamentet för utredningen. Arbetssituationen för
NG:n har under många år varit ohållbar och de förändringar som har gjorts har inte i
tillräckligt hög grad löst de problem som har funnits.
Självfallet är möjligheterna oändliga för hur man kan komponera NG:s post. Vi väljer dock
att i första hand diskutera följande förslag:
 Heltidsarvodering
 Arvodera LP4 och LP1
 Arvodera LP3 och LP4
 Ideellt
Vi diskuterar även i ett separat stycke arvoderingen under sommaren.
Heltidsarvodera
Att heltidsarvodera en person är ett stort beslut som bara bör göras när det verkligen är
nödvändigt. Principen att Teknologkåren ska drivas av ideella funktionärer bör genomsyra all
vår verksamhet. Fullmäktige har formulerat följande i sin Policy för Arvodering under
stycket “2.1 Allmänt om ersättningar”:
“Huvudregeln är att allt arbete inom Teknologkåren sker ideellt, det vill säga utan ekonomisk
ersättning.”
I samma policy redovisas kraven på att heltidsarvodera en funktionärspost under stycket “2.2
Heltidarvoderade”:
“Vissa funktionärsposter är av sådan karaktär att de kräver ett heltidsengagemang. Dessa
funktionärer ges av Teknologkåren en ekonomisk kompensation för att de ger upp sina studier
under ett år för att utföra vissa uppdrag inom Teknologkåren.”
Frågan är således om funktionärsposten i dagsläget är “av sådan karaktär att de[n] kräver ett
heltidsengagemang”. Det går att argumentera för att NG är av sådan karaktär under vissa
perioder av året. Av de tillfrågade NG:s finns det blandade meningar om uppdraget bör
heltidsarvoderas, och det, tillsammans med styrelsens egna erfarenheter, tyder på att
uppdraget inte skulle vara det under alla delar av året.
4 (11)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Nollegeneralens arvodering

Kårhuset, Lund, 19 maj 2016
Anders Persson, Kårstyrelsen
Björn Sanders, Kårordförande

Det faktum att Fullmäktige under de senaste åren löpande har ökat heltidargruppen till en
punkt där den nästan är för stor för att vara en grupp är inte ett direkt argument mot att
heltidarvodera NG men ett faktum som bör tas i beaktande. Dessutom är det av största vikt
att fullmäktige beaktar kostnadsfrågan enligt ovanstående analys. En heltidsarvodering är en
strategisk satsning som görs på bekostnad av annat. Något som varken behöver vara rätt
eller fel.
Slutligen finns det självklart en uppsjö klara fördelar och vinster med att heltidsarvodera.
Man hade förmodligen, på enklast vis, löst problemet med arbetsbördan och tillhörigheten i
heltidargruppen. Dessutom hade NG haft tid att ytterligare utveckla Nollningen på ett
långsiktigt och strategiskt vis. Det har lyfts att möjligheten finns att avlasta stressade Phös
genom att kunna lägga mer tid på helhetsbilden av Nollningen även på sektionerna.
Nollningen har en viktig roll i Teknologkårens centralorganisations relation med sektionerna.
En heltidsarvoderad NG är en stor strategisk satsning på Nollningen för hela
Teknologkåren.
LP4 och LP1
Enligt undersökningen är det i LP4 och LP1 som flesta kuggar sin kurser. Det finns ingen
Nollegeneral de senaste åren som inte har kuggat kurser under dessa två läsperioder. Detta är
självklart helt ohållbart och då problemet har förekommit vid upprepade tillfällen tolkar vi
det som ett systemfel. Den enklaste lösningen är att heltidsarvodera under de perioder då
NG verkar ha som tuffast med studierna.
Ett av problemen med denna lösning är att den i princip exkluderar folk som pluggar årskurs
1-3 att söka pga obligatoriet. Något som kan vara både en fördel och en nackdel. Ett annat är
att man inte löser NG:s roll i heltidargruppen.
Här kan man ha två förhållningssätt:
 NG anses vara en del av heltidargruppen under hela året (minus sommaren).
Detta gör att man får samma problematik som idag under LP3 och LP2. Dessutom
finns det en överhängande risk att NG känner sig utanför heltidargruppen när denne
inte kan delta på överlämningsaktiviterna under sommaren.
 NG anses inte vara en del av heltidargruppen den tid då denne är ideell men vara det
när NG är heltidsarvoderad.
NG kommer inte komma in i gruppen helt under de två LP som denne är
arvoderad. Dock behöver inte detta vara ett stort problem. Aktsam kommer få ta
ansvar för att arbetsleda NG så som Aktsam gör med exempelvis F1-röj Boss eller
som UtbUO kommer göra med IA, EA och SA.
Arbetsgruppen tror på det senare alternativet av ovan nämnda anledningar. Risken finns
dock att om man inte är en del av heltidargruppen att man känner sig utanför på kontoret.
Efter dialog med NG:s tror vi att ett skrivbord är viktigt. En lösning är att göra om ett av
23X-rummen till ett utskottsrum med kontor för NG, behålla dagens lösning med ett
skrivbord även för den ideella tiden eller, som löst diskuterats inom Styrelsen 15/16, genom
att placera en del av heltidarna i expeditionen - och således även NG.
För att förtydliga skulle förslaget ”LP4+LP1” i år innebära arvodering från 21 mars till den 3
juni och 29 augusti till 4 november.
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LP3 och LP4
Denna lösning ärver många av de risker och möjligheter som har identifierats i LP4+LP1förslaget. Lösningen förhåller sig som ett mellanting mellan de två ovan. NG kommer då
naturligt kunna vara en del av heltidargruppen under det knappa halvår denne sitter. Det
skulle fungera likt den roll som innevarande VKOi har. NG får möjlighet att bli en del av
heltidargruppen från början på ett sätt som denne inte får i LP4+LP1-förslaget, men
kommer därefter fasas ut efter Nollningen, den starten har poängterats som extra viktig.
Visserligen tar arbetet under Nollningen mycket tid (enligt undersökningen uppskattas
40+h/vecka under själva Nollningen) och det råder delade meningar hos tidigare NG om
det är möjligt att hinna med sina studier under LP1 eller inte. Ett stort problem som lyfts är
att man förväntas vara anträffbar hela tiden och således inte har utrymme och kraft att ta sig
ann studier som kräver fokus. Dock kommer det lugn som man skapar genom att vara
heltidsarvoderad hela våren gör att NG har mer kraft att ta sig an studierna efter Nollningen
i LP1. Flera NG har redovisat mattheten från nära utbränning som en av huvudorsakerna till
att kugga sina tentor.
Utvärderingsarbetet, som oftast först börjar i LP2 pga övriga ideella, bör utan problem
kunna göras ideellt.
Som ovan nämnt varierar det väldigt mycket när NG:s historiskt har lagt ner mest tid på
arbetet. Det föranleder en till uppfattningen om att en god planering och överlämning gör att
funktionärsposten NG under LP3 och LP4 kan vara av sådan karaktär att den kräver
heltidsengagemang.
För att förtydliga skulle förslaget ”LP3+LP4” i år innebära arvodering från 18 januari till den
3 juni.
Arvodering under sommaren
I de två ovanstående förslagen räknar vi inte in att NG är arvoderad under sommaren.
Argumenten för att arvodera under sommaren är dels att NG inte har tid eller kraft att skaffa
ett sommarjobb, dels att sommaren är en viktig tid för att komma nära de nya heltidarna som
är viktiga för NG:s arbete under Nollningen.
Sommarjobbsargumenten kan delvis lösas genom att NG har mer tid och kraft att söka
sommarjobb som heltidsarvoderad under LP3 och/eller LP4. Problemet kvarstår dock att
NG i princip behöver åka till Lund och börja arbeta med Nollningen i början på augusti.
Detta är dock något som samtliga sektioner mer eller mindre redan kräver av sina respektive
Phös.
Vikten av att vara en del av heltidargruppen både för arbetet och för stödet bör inte
förringas. Däremot måste det ställas i paritet till kostnaden för att arvodera under sommaren.
Frågan kvarstår om NG har så pass mycket arbetsuppgifter att den måste heltidsarvoderas
både under två läsperioder och under sommaren. De fyra senaste NG anser unisont att
sommararvoderingen bör behållas, men har olika uppfattning om det beror på ovanstående
två argument eller på den faktiskt arbetsbördan. I samtal med flera tidigare Kårordföranden
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framkommer att NG:s arbetsbörda under sommaren inte ensamt kan motivera en
heltidsarvodering.
Ideellt
I detta förslag flyttar vi ut NG från heltidargruppen helt och lägger denne på samma nivå
som ideella utskottsordföranden (OU) (TackUO, ArkUO, BEST etc) och projektledare (PL)
(SåS, F1-röj etc). För att detta ska vara hållbart och lösa ovanstående problemställningar
måste man lyfta över en del administrativa uppgifter till Aktsam som kommer få ett större
ansvar för det ”tråkiga” arbetet med nollningen. Aktsam bör ha den tiden som en
heltidsarvoderad del av Kåren Centralt, framförallt då Studiesocialt ansvarig kommer
förläggas närmare Aktsam och därmed avlasta denne med exempelvis fadderutbildningar och
samordning. Exempel på uppgifter som Aktsam skulle ansvara för är tillstånd, bokningar,
alkoholutbildningar och ekonomi. Således kommer nollningen ligga som ett projekt under
AktU på samma sätt som SåS och F1-röj och NG svarar till Aktsam istället för till styrelsen
direkt.
Risken finns att det blir dubbelarbete om NG ska samarbeta med Aktsam, men i jämförelse
med tidigare nämnde UO:s och PL:s borde det vara möjligt att klara av samarbetet. Det har
lyfts att det är svårt att det är svårt eller felaktigt att jämföra NG med ovanstående UO:s och
PL:S, utan att den snarare är lik PL-ARKAD. Detta med avseende på postens arbetsbörda.
För att jämförelsen ska vara möjlig krävs alltså en rejäl avlastning.
För att ytterligare avlasta NG vill arbetsgruppen lyfta vice NG till ett delat ansvar, dvs att
man har två NG:s. Även om vice-rollen har varit väldigt närvarande har ett helt dubbelt
ledarskap tidigare använts på Teknologkåren, men det är ett beprövat koncept inom bland
annat Scouterna där samtliga ansvarsposter är dubbla. Det är viktigt att dessa två har en
tydlig ansvarsfördelning mellan sig så att det inte blir dubbelarbete. Den nya NG blir
tydligare “Kårens centrala Överphös” med ansvar för interna frågor och planering, och den
gamla ansvarar för koordinering av sektionernas Nollning. En reell risk är att Överstarna och
Phösen glider från varandra.
Om NG är ideell tror inte arbetsgruppen, av tidigare nämnda anledningar, på att ha kvar
kontoret bland heltidarna. Det är en möjlighet att skapa ett separat kontor (se ovan) men vi
föreslår att man behandlar NG som övriga ideella på Kåren centralt. Exakta former för detta
ligger utanför utredningens omfång.
Risken finns att detta inte löser problemet med att NG jobbar för mycket. Dessutom finns
risken att det blir svårare att hitta NG:s då personen inte kan lockas av att vara en del av
heltidargruppen. En stor rekryteringsbas för NG är tidigare Phös; det har lyfts farhågor om
att det kommer bli svårare att locka dessa om erbjudandet är att göra en Nollning på samma
premisser som man gjorde som Phös, nämligen ideellt.
Arbetsgruppen väljer här att inte gå vidare in på exakt hur en ideell NG kan fungera. Det
finns en modell som används på Chalmers som kan vara intressant att gå vidare med utöver
de ovan nämnda förslaget, men vi vill inte fortsätta djupdyka i detta innan Fullmäktige har
tagit ställning i frågan.
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Ekonomi
En viktig fråga för att diskutera arvoderingen av ytterligare en heltidare är den ekonomiska
aspekten. Här har det gjorts ingående analyser tidigare av bland annat Jacob Adamowicz. Där
kan man konstatera att det finns fler pengar att hämta en de som syns i budgeten samt
möjligheter för besparingar/ omprioriteringar. Se presentationen av utredningen i Bilaga 1:
FM - Kårens ekonomi över de senaste åren.
Det som är viktigt att förstå att pengar i grund och botten handlar om prioriteringar. Att
prioritera om i en budget för att få större utrymme för heltidsarvodering är alltid en
möjlighet. Frågan är om Fullmäktige anser att det är en prioriterad fråga.
Just nu får vi 55 000 kr från LTH för att finansiera arvodering av NG. Dessa pengar är
möjliga att omförhandla, men det är inte säkert att vi bara kan använda dem på något annat.
Det är högst osannolikt att vi kan förhandla till oss mer pengar av LTH.
Våra direkta kostnader för NG uppgår i nuläget (4 månaders arvodering) till 54 932 kr plus
arbetsgivargift på 17 299 kr - totalt 72 231 kr. Utöver det kommer overhead-kostnader för
profilmaterial, teambuilding, kontor, arbetsglädje, representation etc. Dessa utgifter är svåra
att uppskatta men för en heltids-heltidare räknar vi med ca 30 000 kr/person vilket inte är
orimligt att göra för NG heller.
Sammanlagt får vi alltså följande kostnadsbild i nuläget:
Post

Intäkter

Bidrag LTH

55 000 kr

Kostnader

Arvodering

72 231 kr

Overhead

30 000 kr
Totalt: -47 231 kr

Det är rimligt att tänka sig att overhead:en inte kommer ändra sig jättemycket beroende på
hur man väljer att göra. Följande antaganden görs: Heltidsarvodering ger samma overhead;
LP3/LP4 och LP4/LP1 ger halva overheaden då teambuildingkostnader på sommaren
försvinner; samt ideellt tar bort overhead:en helt.
För enkelthetens skulle räknas det med att man arvoderar 5 månader för LP3/LP4 och
LP4/LP1 alternativen.
Följande blir kostnadsbilden för de olika vägarna:
Heltidsarvodering:
Bidrag LTH

55 000 kr
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Arvodering

234 750 kr

Overhead

30 000 kr
Totalt: -209 750 kr Diff mot idag: -162 519 kr

Halvår:
Bidrag LTH

55 000 kr

Arvodering

90 288 kr

Overhead

15 000 kr
Totalt: -50 288 kr

Diff från idag: -3 057 kr

Halvår inkl sommar
Bidrag LTH

55 000 kr

Arvodering

144 462 kr

Overhead

30 000 kr
Totalt: -119 462 kr

Diff från idag: -72 231 kr

Vid ideellt antar vi att bidrag från LTH försvinner helt. Det kan, som sagt, öppnas
möjligheter att få ut delar av dessa pengar till annan verksamhet; då det bara är spekulationer
lämnas det utanför undersökningen. Sammanfattningsvis (och avrundat) blir alltså
kostnadsbilden för förändringarna följande.
Vad

Diff mot idag

Ideellt

+ 74 000 kr

Nuläget

+/- 0 kr

Halvår

- 3 000 kr

Halvår inkl sommar -72 000 kr
Heltidare

- 160 000 kr

Följande frågor, med tillhörande svar, uppkommer:
 Behöver Teknologkåren 47 000 kr mer i resultatet?
Det korta svaret är: Nej. Just nu finns det inget brinnande behov för fler löpande
intäkter. Man kan tänka sig att börja spara för större investeringar i Kårhuset,
Lophtet eller andra investeringar. Men då det inte finns några konkreta sådana
planer kan man inte argumentera för att dessa pengar behövs.
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Har Teknologkåren råd med 3 000 kr/år?
Även här finns ett kort svar: Ja. 3 000 kr är en väldigt liten del av den totala
omsättningen (runt 0,03%), och således i det närmaste försumbart.
Har Teknologkåren råd med 72 000 kr/år eller 160 000 kr/år?
Det här är knäckfrågan i sammanhanget. Självklart har Teknologkåren rent formellt
råd med detta. Men det syns mycket tydligare i resultatet och det skulle behöva
prioriteras i verksamheten. Budgetförslaget ligger just nu på ~20 000 kr plus (inkl ett
planerat budgetavsteg för ARKAD-katalog). Att hitta 140 000 kr i budgeten är svårt
utan att kraftigt prioritera i verksamheten. 52 000 kr är självklart lättare. Det är också
fullt möjligt att minusbudgetera men det begränsar våra möjligheter för
investeringar.

Slutsats
Som ovan redovisat är alla vägar fullt möjliga och i samtliga förslag kan huvudproblemet
lösas, om men på olika vis. Styrelsen, som även har stöd av flera tidigare NG:s, tror mer på
LP3+LP4 än LP4+LP1. Styrelsen tror inte heller, med ovan nämnda anledningar, på att
arvodera under sommaren i samband med LP3+LP4. Således kvarstå alternativen:
Heltidarsarvodera, arvodera LP3+LP4 och att ha posten ideell.
I slutändan landar detta beslut i en huvudsaklig fråga: Hur mycket pengar vill vi satsa på
Nollning genom att arvodera NG? Eller sagt i andra termer; var är den strategiska satsningen
kring Nollningen på väg?
Styrelsen tror att kvaliteten på Nollningen kommer att sjunka om man tar bort all arvodering,
något som vi anser är ej önskvärt. Dessutom är risken för stor att man inte helt kommer lösa
dagens problematik om man väljer den ideella vägen. Därför tror vi inte att denna lösning är
gångbar.
Slutligen anser Styrelsen, med tyngd från utredningen, inte att Teknologkåren bör satsa
ytterligare 150 000 kr på att heltidsarvodera NG.

Förslag
Således yrkar styrelsen
att
Nollegeneralens från och med 2017 ska heltidsarvoderas under hela
vårterminen.
att

Styrelsen åläggs att göra och föreslå nödvändiga förändringar i
styrdokument.

I tjänsten, dag som ovan,
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Motion: Styrdokument på engelska
I Policy för internationalisering, antagen av Fullmäktige, kan man bland annat läsa följande:
”Teknologkåren ska därför se till […]
att det inte ska finnas några språkliga hinder för en internationell student att engagera sig i eller vara
verksam i alla delar av Teknologkåren
att internationella studenter ska ha möjlighet att tillgodogöra sig information om Teknologkårens
verksamhet”
Detta är sedermera, av Styrelsen, konkretiserat i Riktlinje för internationalisering enligt följande:
”Därför ska […]


alla styrdokument finnas tillgängliga på engelska. Det åligger Kårordförande att se till att detta
efterföljs.”

I dagsläget finns enbart ett par riktlinjer översatta till engelska, anledningen till det är att det omfattande
revidering av styrdokumenten precis genomförts. Nu när alla styrdokument är tagna av Fullmäktige
respektive Styrelsen är det hög tid att översätta alla styrdokument till engelska. Det finns stora fördelar att
nu översätta samtliga styrdokument till engelska och att göra det på ett bräde, när de är nyantagna och
fräscha. Därför föreslår vi att alla Kårens styrdokument ska översättas till engelska.
Att översätta dokumentet kan lätt anses vara ett alltför stort arbete för att lägga på någon eller några av våra
funktionärer. Därför anser undertecknade att detta bör göras av en professionell översättare, vilket också
leder till en högre kvalité på översättningarna. Ett antal offerter på vad detta skulle kunna kosta har tagits in,
där offerten med lägst kostnad ligger på 1 kr/ord. Nämnda styrdokument innefattar enligt beräkningar runt
33 000 ord. Beräkningarna är dock enbart ungefärliga varför undertecknade yrkar på att avsätta 35 000 kr.
I framtiden kommer, troligen, ändringar göras och nya dokument antas. För att säkerställa att även framtida
förändringar översätts till engelska bör det tydliggöras i Policy för styrdokument att en översättning av
förändringen ska ske. En motion rörande detta kommer läggas till fullmäktige i höst.

Därför föreslår undertecknade
att

avsätta 35 000 kr från Styrelsens disponibla medel för att översätta Mål- och visionsdokumentet,
Stadgar, Reglemente, samtliga (i dagsläget ej översatta) Policyer och Riktlinjer, samt SOUP:en
och FFUP:en.

I internationaliseringens tjänst,

OSKAR HANSSON

BJÖRN SANDERS

LINNEA THÖRNQVIST

Styrelseordförande 2015/16

Kårordförande 2015/16

Vice Kårordförande för internationella frågor 2015

Styrelsehandling
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Proposition angående Kårhusservice
Bakgrund
På FM1/2015 lade Kårstyrelsen en proposition om att lägga in Kårhusservice (KHS) i
Reglementet. Denna proposition bordlades då Fullmäktige efterfrågade mer underlag till
frågan. På FM2/2015 lade ytterligare en proposition med tydligare för och nackdelar med att
anställa kontra att arvodera. Fullmäktige valde då att tillsvidare skriva in KHS i Reglementet
och arvodera. Men ålade även Kårstyrelsen att se över möjligheten att anställa KHS.
Kårstyrelsen delegerade på sitt efterföljande möte frågan till Kårordförande, för vidare
utredning. Målet har varit att dels ta fram vilka skyldigheter vi förbinder oss till vid
anställning av KHS, dels vilka fördelar som framkommer.
Huvudsakligen har expertis inhämtat från Arbetsgivaralliansen, men även i dialog med
Rasmus Kjellén, KHS Förvaltare och Sara Gunnarsson, Kårordförande Emeritus.
Efter att rapporten om skyldigheter utkom eftersöktes kommentarer från KHS via Rasmus
Kjellén och Erik Molin, men inga svar har inkommit.

Skyldigheter
För anställning kan vi i grunden gå två vägar:
 Endast tillåta KHS att vara anställd max 2 år.
 Skriva separata avtal för varje arbetstillfälle.
Kollektivavtalet måste följas och då är det främst följande punkter:
 Lönen måste höjas på de flesta ställen.
 Medarbetarsamtal måste hållas med samtliga anställda årligen.
Dessutom finns det en oundersökt (och svårundersökt) risk att vi måste MBL-förhandla
förändringar i Kårhuset med facket varje gång vi installerar.
Mer går att läsa i Bilaga 1: Rapport: Anställa KHS.

Fördelar
Flera av de skyldigheter vi ålägger oss ovan kan ses både som nackdelar såväl som fördelar
för organisationen och KHS. Det kommer bli dyrare för organisationen alternativt dess
hyresgäster, men samtidigt kommer KHS få bättre löner. Det kommer bli arbete för
organisationen att hålla koll på separata avtal/tidsbegränsade anställningar och
medarbetarsamtal, men KHS kommer få tryggare villkor.
Genom att gå mot mer branschenliga löner, jämför med arvodet, uppmuntrar till mer
kontinuitet i KHS vilket kan öka servicegraden. Högre löner kan också locka fler personer till
arbetet, något som har varit en utmaning de senaste åren.

Proposition angående Kårhusservice
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KHS har också själva lyfta att anställning är vad de önskar. Framförallt då deras uppfattning
är att en anställning gör uppdraget seriösare och att det blir lättare för ansvarig KHS att leda
sitt arbetslag.

Nackdelar
Det som huvudsakligen talar mot att anställa KHS (utöver de som både är för och nackdelar
som nämns i föregående stycke) är att det inte blir några formella skillnader. Samtliga
rättigheter som KHS skulle få vid anställning har vi fulla möjligheter att skriva in i de
styrdokument som vi själva reglerar. En lag är mycket mindre flexibel (på gott och ont) än ett
internt styrdokument.

Slutsats
Då arbetsvillkoren för KHS kan skrivas i en
Baserat på utredningen står följande utsagor mot varandra:



KHS anses seriösare och det blir lättare att arbetsleda för ansvarig KHS.
KHS vill själva vara anställda och inte arvoderade.




Det blir dyrare för våra hyresgäster.
Det blir ett större administrativt pådrag för Teknologkåren.

mot

Utöver det finns även en ideologisk grundtanke om att så mycket verksamhet som möjligt
ska bedrivas av studenter ideellt och endast i de fall då det verkligen behövs arvoderas.
Styrelsens uppfattning är att KHS är ett sådant uppdrag som behöver arvoderas men anser
inte att fördelarna av en anställning överväger nackdelarna.
Vad KHS själva vill är givetvis viktigt i frågan, men sett ur ett rent organisatoriskt perspektiv
är arvodering att föredra och således föreslås det.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

Kårhusservice även i framtiden anses vara arvoderad funktionär inom
Teknologkåren.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Rapport: Anställa Kårhusservice
Bakgrund
På FM1/2015 lade Kårstyrelsen en proposition om att lägga in Kårhusservice i Reglementet.
Denna proposition bordlades då Fullmäktige efterfrågade mer underlag till frågan. På
FM2/2015 lade ytterligare en proposition med tydligare för och nackdelar med att anställa
kontra att arvodera. Fullmäktige valde då att tillsvidare skriva in Kårhusservice i Reglmenetet
och arvodera. Men ålade även Kårstyrelsen att se över möjligheten att anställa Kårhusservice.
Kårstyrelsen delegerade på sitt efterföljande möte frågan till undertecknad, Kårordförande,
för vidare utredning. Denna rapport är resultatet av den utredningen. Syftet med denna
rapport är att förtydliga vilka skyldigheter som Kåren åtar sig vid anställning av
Kårhusservice.
Huvudsakligen har expertis inhämtat från Arbetsgivaralliansen, men även i dialog med
Rasmus Kjellén, Kårhusservice Förvaltare och Sara Gunnarsson, Kårordförande Emeritus.
För anställning gäller i huvudsak två lagar: Lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om
medbestämmanderätt (MBL). Därutöver gäller även kollektivavtal tecknade mellan facken
och arbetsgivarorganisationerna, samt arbetsmiljölagen (AML).

Sammanfattning
För anställning kan vi i grunden gå två vägar:
 Endast tillåta KHS att vara anställd max 2 år.
 Skriva separata avtal för varje arbetstillfälle.
Kollektivavtalet måste följas och då är det främst följande punkter:
 Lönen måste höjas på de flesta ställen.
 Medarbetarsamtal måste hållas med samtliga anställda årligen.
Slutligen finns det en oundersökt (och svårundersökt) risk att vi måste MBL-förhandla
förändringar i Kårhuset med facket varje gång vi installerar.

Lagen om anställningsskydd (LAS)
LAS är den grundläggande lagen för att skydda anställda i Sverige och något som
arbetsgivare måste förhålla sig till. Här stipuleras bland annat vilka olika typer av
anställningar som finns.
Om arbetsgivaren avvecklar en in-LAS:ad anställd, i tron om att denne fortfarande är
visstidsanställd, betraktas det som ett olaga avskedande av en tillsvidareanställd. Det kan leda
till höga skadeståndskrav och ogiltigförklaring av avskedandet.
Efter dialog med Arbetsgivaralliansen har vi förstått att man anses som anställd under den
tid man är kontrakterad för oavsett hur många pass man har under den tiden. Således kan vi
endast behålla en KHS-anställd i fyra terminer under fem år för att inte vara tvungna att
tillsvidareanställa.
Visserligen kan vi tillsvidareanställa också. Men då måste man bejaka rigorösa regler vid
eventuell uppsägning. Följande lagar måste tas hänsyn till vid uppsägning:
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Uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§ LAS som berättar om saklig grund,
skriftlig uppsägning, omständigheter för uppsägning och så vidare
Uppsägningstider för båda parter, 11 § LAS
Lön och andra förmåner under uppsägningstiden 12-14 §§ LAS
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta 15-17 §§ LAS
Turordning vid uppsägning 22-23 §§ LAS
Företrädesrätt till återanställning med mera 25-27 §§ LAS

Dessutom så ses anställningsgraden som den grad av anställning man har den första dagen
man jobbar efter man har varit visstidsanställd i minst 2 år. Således kommer
anställningsgraden på våra tillsvidareanställningar vara mycket högre än önskat. Det anses
inte vara tillämpningsbart i verkligheten.
Möjligheten finns att se varje arbetstillfälle som en separat anställning, men då måste man
skriva kontrakt vid varje tillfälle. Det är en möjlighet för att undvika ”in-LAS:ning”, det är
väldigt osannolikt att vi uppnår så många arbetsdagar på 5 år. Dock måste vi ta hänsyn till
detta och föra register på antal arbetade dagar då det är arbetsgivarens ansvar att
tillsvidareanställa.

Lagen om medbestämmanderätt (MBL)
MBL reglerar inte oss jättehårt. Det vi måste sta ställning till är §11-13. Huvudsakligen
reglerar §11 såkallade MBL-förhandlingar (där §12 och §13 är förtydliganden).
”§11 Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget
initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av
kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av
arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.”
Det är oklart till vilken utsträckning vi är tvungna att MBL-förhandla. En ny projektor? Det
kommer inte vara så mycket extraarbete, men det ger bort en del av vår
självbestämmandemöjlighet till facken.

Kollektivavtalet
Teknologkåren har via Arbetsgivaralliansen skrivit på kollektivavtalet ”Bransch- och
löneavtal för Ideella och Idéburna Organisationer” som har förhandlats fram med Unionen,
Vision, Fastighetsanställdas Förbund och Akademikerförbunden. Kollaktivavtal är
platsberoende och gäller således alla våra anställda på arbetsplatsen oavsett vilket fack de är
med i. Detta faktum är centralt och även dubbelkollat med Arbetsgivaralliansen som i ett
mail skriver följande:
”Ja alla anställda omfattas av det kollektivavtal ni är bundet av. Det innehåller ett knippe
anställningsvillkor som kompletterar LAS och det individuella anställningsavtalet.”
Kollektivavtalet innehåller de flesta av våra skyldigheter. Det är ett 73 sidor långt dokument
men jag har tagit ut några av de viktigaste aspekterna som påverkar vår verksamhet.
Värt att tillägga är att detta avtal omförhandlas med jämna mellanrum och således kan
komma att ändras utan att vi kan påverka det. Jag har utgått från det som gäller just nu.
Det finns även en möjlighet att gå ur arbetsgivaralliansen och således inte ha något
kollektivavtal. Då kan vi behålla de delar av kollektivavtalet som vi själva vill.
Konsekvenserna av detta är inte undersökta.
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STYRELSEHANDLING
Rapport: Anställa Kårhusservice

Minimilöner1
Kollektivavtalet stipulerar även så kallade minimilöner. De är följande:
Ålder

Grundlön

Timlön2

Vid 18 år fyllda

16 419 kr

95,5 kr

Vid 19 år fyllda

17 313 kr

100,7 kr

Vid 20 år fyllda

21 015 kr

122,2 kr

Rimligt är att utgå från vid 20 år fyllda för samtliga i Kårhusservice. Därutöver finns krav på
särskilda tillägg:
Tillägg

Grundlön

Timlön

1. Branschvana 4 år

600 kr

3,5 kr

2. Arbetande förman

500 kr

2,9 kr

3. Ansvar

1 200 kr

7 kr

4. Reparation, underhålls- 2 400 kr
arbete, och särskild kunskap

14 kr

5. Särskild prestaion

14 kr

2 400 kr

De som jag tror att vi behöver bejaka är (1) och (2) vilket blir marginella tillägg till lönen.
Det är värt att notera att dessa lönernivåer uppdateras varje år och omförhandlas vart tredje
år. Nivåerna jag har använt gäller för 2015. Nivåerna för 2016-2018 förhandlas just nu.
OB-tillägg3
Tillägg måste läggas till lön för obekväma arbetstider. Dessa ska räknas enligt följande.
Måndag-Fredag

Schablontillägg

Faktiskt tillägg för KHS

18:00-24:00

Månadslön/600 35 kr

00:00-07:00

Månadslön/400 52,5 kr

Lördag-Söndag
Lördag 00:00-07:00

Månadslön/400 52,5 kr

Lör-Sön 07:00-24:00

Månadslön/300 70 kr

Utöver detta finns det följande undantag:
Från kl 07.00 på trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds dag, 6 juni och pingstafton till kl
00.00 första vardagen efter respektive helg: Månadslön/300.
Från kl 18.00 på skärtorsdagen samt från kl 07.00 på midsommarafton, dagen före alla
helgons dag, jul- och nyårsafton till kl 00.00 första vardagen efter respektive helg:
Månadslön/150.
Sida 69-70 i Kollektivavtalet
Grundlön dividerat med 172, enligt sida 68 u Kollektivavtalet
3 Sida 47 i Kollektivavtalet
1
2
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Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Löneutveckling
Löneutveckling gäller, enligt Arbetsgivaralliansen, endast för tillsvidareanställda och är
således inget vi behöver ta hänsyn till.
Medarbetarsamtal4
Arbetsgivaren är skyldig att årligen hålla medarbetarsamtal med samtliga arbetstagare. Detta
medarbetarsamtal ska fastställa individuella mål för arbetstagaren och en
kompetensutvecklingsplan. Det finns därtill en del punkter som bör diskuteras. Det är dock
ett krav att samtalet och kompetensutvecklingsplanen dokumenteras skriftligt.
Löneöversyn/lönesamtal5
Lönesamtal ska årligen hållas med samtliga medarbetare. Även här finns en del punkten som
bör diskuteras. Om arbetstagarens fack misstycker med lönen kan de begära ytterligare
förhandling i frågan.
Uppsägningstider
Kollektivavtalet hänvisar till LAS. Dock gäller det endast vid tillsvidareanställning.
Dygnsvila6
Arbetstagaren ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod, samt
att huvuddelen ska ligga mellan 22:00 och 06:00. Det går att avtala annat men då ska
arbetstagaren kompenseras med ledighet eller ges annat lämpligt skydd. Vad detta betyder
exakt är svårt att avgöra. Min tolkning är att vi med vår nuvarande situation klarar kraven
från kollektivavtalet här.

Sammanställning av löner
För att få en överblick över kostnaden har jag sammanställt vilka löner som vi minst behöver
betala ut. Jag har antagit att KHS inte jobbar på påsk, midsommarafton, alla helgons afton,
jul och nyår.
Givet att vi använder samma system som idag där vi inte betalar olika beroende på om det är
helg eller inte. Jag räknar med att PPA:er i regel har minst 4 års branschvana. Samt med
prisbasbeloppet 44 300 kr.
Vad?

Nuvarande7

Framtida

PP före 24

120,053 kr

192,2 kr

PP efter 24

156,379 kr

192,2 kr

PPA före 24

132,014 kr

198,6 kr

PPA efter 24

180,301 kr

198,6 kr

Om vi istället gör om systemet för att passa med de krav som ställs i kollektivavtalet, Dvs ger
olika arvoden beroende på om det är helg eller inte, får vi följande resultat:

Sida 60 i Kollektivavtalet
Sida 60-63 i Kollektivavtalet
6 Sida 44 i Kollektivavtalet
7 Riktlinjer för arvodering
4
5
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STYRELSEHANDLING
Rapport: Anställa Kårhusservice

Vad?

Nuvarande

Framtida

Måndag-Torsdag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

122,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

157,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

128,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

163,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr

Fredag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

122,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

157,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

128,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

163,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr

Lördag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

192,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

192,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

192,2 kr

PPA innan 18

132,014 kr

198,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

198,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

198,6 kr

Söndag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

192,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

192,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

198,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

198,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr
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Björn Sanders, Kårordförande

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående miljöpolicyn

Kårhuset Lund, 11 maj 2016
Carolina Koronen VKOs 15/16

Motion angående miljöpolicyn
Bakgrund
Miljöombudet har gått upp i rök men har fortfarande åligganden enligt miljöpolicyn.
Miljöpolicyn följer inte heller det nya snygga policyformatet.
Jag har därför tagit fram en uppdaterad version. De förändringar som det nya förslaget
innebär är





ett namnbyte
miljöombudets ansvar flyttas till styrelsen
sammanfattning och historik har tillkommit
policyns innehåll inkorporeras i den nya policymallen

Jag anser att förändringarna är så pass små, snudd på redaktionella, att den normala
förankringsprocess som föregår en policyrevidering har varit överflödig.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

ersätta nuvarande Miljöpolicy med det bifogade förslaget Policy för miljöarbete.

I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
VKOs 15/16

Motion angående miljöpolicyn
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Policy för miljöarbete

Teknologkåren vid LTH

Policy för miljöarbete
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna policy beskriver Teknologkårens miljöarbete och miljömål.

1.2

Syfte
Syftet med denna policy är att skapa medvetenhet i de miljöfrågor som berör Kårens
verksamhet och införa ett aktivt miljöarbete i organisationen. Kåren ska genom att
efterleva denna policy minska sin miljöbelastning samt visa för sina medlemmar och
externa kontakter att Kåren tar ansvar för miljöaspekten av sin verksamhet.

1.3

Omfattning
Denna policy gäller Kårens verksamhet centralt. Sektioner och fria föreningar
uppmuntras till att själva arbeta för en minskad miljöbelastning utifrån sina respektive
förutsättningar.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Carolina Koronen, VKOs 15/16
Ursprungligen antagen enligt beslut: Fullmäktige, 15/9 2015
Omarbetning färdigställd av: Carolina Koronen VKOs 15/16
Fastställd omarbetning enligt beslut: -

2

Riktlinjer, uppföljning och revidering
Utifrån de övergripande mål som beskrivs nedan i denna policy ska riktlinjer utformas
som innehåller konkreta, mätbara mål samt en angiven tidpunkt för när målen ifråga ska
vara uppfyllda. Dessa riktlinjer ska varje verksamhetsår ses över, följas upp och
revideras. Nya konkreta mål ska sättas upp som bidrar till en fortsatt minskning av den
belastning av miljön som Kårens verksamhet innebär. Kårstyrelsen ansvarar för
uppföljning och revidering av riktlinjer och nya mål. Det är hela organisationens ansvar
att arbeta för att målen uppfylls.

3

Övergripande mål
3.1

Inköp
Vid alla inköp som görs av Kåren ska miljömässiga och etiska aspekter beaktas.
Valet av varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet,
resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan.

3.2

Avfallshantering
Kåren ska sträva efter att minimera mängden skapat avfall.
Vid all Kårens verksamhet som skapar avfall ska befintliga sopsorteringsmöjligheter
utnyttjas korrekt.

1

Policy för miljöarbete

Teknologkåren vid LTH

Kåren ska arbeta för att göra en ansvarsfull avfallshantering enklare för alla typer av
avfall i samtliga Kårens lokaler.
Om möjligt ska material återanvändas.
3.3

Resor och transport
Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i
första hand så länge det kan anses rimligt i förhållande till ekonomi, ansträngning och
restid.
Kåren ska sträva efter att minimera det totala antalet transporterade kilometer som sker,
särskilt när det huvudsakliga energislaget är fossilt

3.4

Lokaler
Kåren ska arbeta för en ständig förbättring av sina lokalers energieffektivitet.

3.5

Påverkansarbete
Kåren ska ha som mål att i alla samarbeten sträva efter att driva och implementera sin
egen policys mål i den gemensamma aktiviteten.

2

STYRELSEHANDLING
Motion angående riktlinjer för miljöarbete

Kårhuset Lund, 18 maj 2016
Carolina Koronen VKOs 15/16

Motion angående riktlinje för miljöarbete
Bakgrund
Enligt miljöpolicyn som antogs av fullmäktige under HT15, åtar sig Teknologkåren ett
systematiskt miljöarbete enligt följande:
”Utifrån de övergripande mål som beskrivs nedan i denna policy ska riktlinjer utformas som
innehåller konkreta, mätbara mål samt en angiven tidpunkt för när målen ifråga ska vara
uppfyllda. Dessa riktlinjer ska varje verksamhetsår ses över, följas upp och revideras. Nya
konkreta mål ska sättas upp som bidrar till en fortsatt minskning av den belastning av miljön
som Kårens verksamhet innebär.”
Jag har under den gångna terminen tillsammans med miljöombudet Axel Flodin Vacher och
Micaela Bortas från styrelsen utarbetat ett förslag till ovan nämnda riktlinje.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

anta Riktlinje för miljöarbete.

I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
VKOs 15/16

Motion angående riktlinje för miljöarbete
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Riktlinje för miljömål

Teknologkåren vid LTH

Riktlinje för miljömål
1

Formalia
1.1

Sammanfattning
Denna riktlinje anger hur funktionärer bör arbeta för att minsta Teknologkårens
negativa miljöpåverkan, samt anger Teknologkårens miljömål under det närmsta
verksamhetsåret.

1.2

Syfte
Syftet är att komplettera Policy för miljöarbete och därmed konkretisera
Teknologkårens miljöarbete.

1.3

Omfattning
Riktlinjen omfattar Teknologkårens centralt.

1.4

Historik
Utkast färdigställt av: Carolina Koronen, VKOs 15/16
Ursprungligen antagen enligt beslut: -

2

Inköp
2.1

Engångartiklar
Servering av mat och dryck ska i normalfallet inte ske med engångsartiklar
varken på möten eller på evenemang. Funktionärer som ansvarar för att servera
mat ska därför i första hand planera för att använda porslin och andra
återbrukbara artiklar.
I de fall som det är orealistiskt att helt utesluta engångsartiklar får de användas.
Detta ska dock ske så sparsamt som verksamheten tillåter och artiklar i material
som papper och trä ska om möjligt väljas före plast och metall.

Mål VT17: På möten med färre än 20 mötesdeltagare används inte
engångsmaterial.
2.2

Mat
Vid all servering av oanmäld mat ska ett fullvärdigt vegetariskt alternativ finnas
på menyn. Vegetarisk mat ska inte bära någon icke-vegetarisk mats kostnader.

Mål VT17: Ett fullvärdigt vegetariskt alternativ finns på alla evenemang.
3

Avfallshantering
3.1

Sopsortering
Vid all verksamhet som skapar avfall ska avfallet sorteras i största möjliga
utsträckning. Om lokalen eller platsen för evenemangen saknar permanenta
sopsorteringskärl ska funktionärer upprätta tillfälliga sorteringskärl.

Mål VT17: All glas och metall sopsorteras.

1

Riktlinje för miljömål

Teknologkåren vid LTH

Mål VT17: max 20% av övrigt sorterbart avfall förblir osorterat.
4

Resor och transport
4.1

Personresor inom regionen
Funktionärers personresor inom Lund ska ske med gång eller cykel.
Funktionärers personresor mellan Lund och Helsingborg ska ske med
kollektivtrafik. Att göra dessa resor med bil är motiverat endast för funktionärer
som samtidigt fraktar för verksamheten nödvändig last.

4.2

Personresor inom Sverige
Funktionärer som reser inom ramen för sitt uppdrag ska för alla resor som är
kortare eller lika med sträckan Lund-Uppsala välja tåg, om inga särskilda skäl
föreligger.
Att en resa med flyg är billigare än motsvarande resa med andra trafikslag är inte
ett skäl till att välja flyg, så länge alternativresan är inom budgetramen.
Att välja flyg får inte heller systematiskt motiveras med att vistelsen är kort i
förhållande till restiden med annat trafikslag, däremot kan den absoluta restiden
med annat trafikslag vara ett giltigt skäl.
Funktionärer ska bara göra de resor som är nödvändiga för verksamheten.

Mål VT17: 90% av alla personresor som är kortare eller lika med sträckan
Lund-Uppsala sker med tåg.

Mål VT18: 100% av alla personresor som är kortare eller lika med sträckan
Lund-Uppsala sker med tåg.
Resor till och från team building-aktiviteter och dylikt är inte inkluderade i dessa
mål.

5

Lokaler
5.1

Kårhuset
Teknologkårens funktionärer ska använda Teknologkårens lokaler och
inventarier på ett energimässigt ansvarsfullt sätt. Detta genom att exempelvis
stänga av elektrisk apparatur när den inte används och vara allmänt sparsam med
energiresurser.
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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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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående redaktionella ändringar i beskrivning
av Kårhusets driftsfond

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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Motion angående Laser Tag-utrustning

Kårhuset Lund, 18 maj 2016
Erik Molin, gammal

Förra våren skrev jag en motion om att kåren borde köpa ett laser-tag-system, som föll på
grund av organisatorisk tröghet och skenande valutakurser. Nu tycks möjligheten kunna bli
akutell igen. Av miljöskäl återvinner jag min motion från senast.

I förra veckan För länge sedan hade vi kickoff med husutskottet och SRX, då vi spelade
Laser Tag i kårhuset.Det var hysteriskt roligt, och vi började tämligen omedelbart fundera på
hur vi skulle kunna göra en LTH-turnering. Den småländske mannen gav dock ett
prisförslag på 15000 kr för en heldag, som gjorde det svårt att få ekonomin i en sådan att gå
ihop till ett rimligt pris. Akademiska föreningen anordnade nu i veckan AF-spelen, där
diverse studentföreningar tävlade mot varandra i en lasertag-turnering. Min vana trogen
prokrastinerade jag genom att kolla på blocket, och hittade då en annons med ett modernt
Laser Tag-system till salu till ett rimligt pris. Det rör sig om 16 enheter för 60.000 kronor,
med uppskattat nypris för samma system runt 100.000 kronor. Den gode Pelle Ahlbom
tipsade om ett piffigt ryskt företag, som säljer system som förefaller uppfylla alla krav man
rimligen kan ställa. Nypris för detta, inklusive 10-12 set, förefaller vara 3500 €, plus frakt, tull
moms etc.
Jämfört med olika laser tag-arenor i närområdet, leder detta pris till en paybacktid i
storleksordningen 25-40 användningstimmar per vapen, det vill säga ca 3-8 dagars
heldagsspel, beroende lite på hur man räknar. Föregående stycke är bara typ aktuellt.
Jag tycker uppenbarligen att vi ska köpa detta system, och ser flera användningsområden för
det:
Det är givet för utskottskickoffer och tack – såväl kårcentralt som på sektionerna.
Det är en aktivitet som utförs bäst nykter – något som vår tackverksamhet länge efterlyst.
Det finns också möjlighet till intersektionella möten, exempelvis i turneringsform.
Det som ännu inte är helt klart, är hur kårens organisation runt detta ska se ut. Det mest
naturliga förefaller vara ett underutskott under AktU. Jag är givetvis intresserad av att dra
igång detta, för att säkerställa att systemet kommer i användning.

Jag yrkar därför på
Att avsätta 80.000 kr för inköp av laser tag-utrustning till teknologkåren. Detta skall också
täcka inköp av lämplig förvaringslösnings, sam i möjligaste mån diverse hinder och mög.

ERIK MOLIN,
Fullmäktigeledamot HUTare
Motion angående Laser
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Motion angående LED-vägg

Kårhuset Lund, 11 maj 2016
Niklas & Rasmust

Motion angående LED-vägg
Bakgrund

Teknologkåren behöver utöka sin marknadsföring, ett bra sätt att göra detta kan vara
använda sig av den stora väggen på Kårhusets framsida. Denna används redan till bland
annat ARKADs stora vepa, vår jullogga samt nollningens schema. Det gruppen skulle vilja
titta på är hur rimligt det är att sätta upp en stor LED-vägg på väggen. Detta började mest
som en kul grej men vi kan ändå se att detta kan vara en rimlig och häftig grej som gör att vi
får en marknadsföringskanal rätt ut på campus. Gruppen har tagit fram två offerter, se bilaga.
Detta är givetvis väldigt dyrt men vi funderar på om det skulle vara möjligt att även ha
företagsmarknadsföring på skärmen som möjligtvis kan dra in pengarna igen. Möjligheterna
är oändliga med en skärm på väggen. Kåren och företag skulle kunna ha reklamfilmer, vi
skulle kunna livestreama event osv. osv.

Förslag

Gruppen undrar därför om Styrelsen tycker att det är vettigt att utreda detta vidare.
Gruppen yrkar därför på
att

Styrelsen ålägger en grupp att utreda möjligheterna till att sätta upp en stor LEDskärm på Kårhusets vägg.

I gruppen för orimliga inköps tjänst,

NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig

Motion angående LED-vägg

RASMUS KJÉLLEN,
Inköpsansvarig
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P10 SMD LED skärm
LED skärm avsedd för montering utomhus på fasad eller i fristående konstruktion. LED-typen är SMD
fullfärgs moduler som klarar av att visa alla media format som bilder, film, text och animeringar med
hög färgåtergivning och kontrast. LED skärmens komponenter håller högsta kvalitet och bästa
utomhus prestanda. Grafikkortets höga uppdateringsfrekvens och gråskala säkerställer att bildkvaliteten upplevs som färgrik och flimmerfri.

LED skärmens höga ljusstyrka garanterar full synlighet även i direkt solljus. Ljusstyrkan regleras
automatiskt via inbyggd sensor som känner av omgivande ljusförhållanden.

LED skärmen består av ett antal
LED kabinett som är 960mm breda
och 960mm höga. Dessa monteras
enkelt ihop till en LED skärm av valfri
storlek.
Både kabinett och elektronik är
anpassad efter svenska väderförhållande och LED skärmen är
givetvis vattentät.

Företagsdress
moduLED AB
Västra Skrävlingevägen 203
213 63 Malmö SWEDEN
Organisations nr
559004–1512

E-post
info@moduled.se

Bank
SEB

Internet
www.moduled.se

Bankgiro
666-0435

Telefon
010-511 10 16

Företagets säte
Malmö

LED kabinetten monteras i en stålstruktur för att säkerställa att den totala skärmytan blir jämn utan
mellanrum och höjdskillnader mellan LED kabinetten. Därefter fästs hela strukturen mot fasaden.

Företagsdress
moduLED AB
Västra Skrävlingevägen 203
213 63 Malmö SWEDEN
Organisations nr
559004–1512

E-post
info@moduled.se

Bank
SEB

Internet
www.moduled.se

Bankgiro
666-0435

Telefon
010-511 10 16

Företagets säte
Malmö

Kommunikation med LED skärmen kan göras på flera olika sätt beroende på placering och behov.
Synkron styrning innebär att en dator är permanent kopplad till LED displayen via nätverkskabel, WiFi eller fiberkabel. LED skärmen visar hela tiden exakt vad som händer på datorskärmen. Visas en film
på datorskärmen så visas filmen även på LED skärmen. Startar man ett PowerPoint bildspel på datorn
visas bildspelet på LED skärmen o.s.v.

Asynkron styrning innebär att man kopplar upp sig tillfälligt mot LED skärmen och laddar upp
materialet (bilder, film eller annat) som ska visas till ett mottagarkort i LED skärmen. Därefter spelar
LED skärmen upp detta material kontinuerligt tills nästa uppladdning av material. Uppkoppling mot
LED skärmen kan ske via nätverk, Wi-Fi eller 3G. Dessa olika uppkopplingsalternativ kräver att LED
skärmen utrustas med speciellt mottagarkort som motsvarar önskat uppkopplinssätt.

Företagsdress
moduLED AB
Västra Skrävlingevägen 203
213 63 Malmö SWEDEN
Organisations nr
559004–1512

E-post
info@moduled.se

Bank
SEB

Internet
www.moduled.se

Bankgiro
666-0435

Telefon
010-511 10 16

Företagets säte
Malmö

Tekniska specifikationer
LED
Typ
Chip parameter

Tillverkare
LED Modul
Pixelavstånd
Modulstorlek
Modulupplösning
Modulvikt
LED kabinett
Kabinettupplösning
Kabinettstorlek
Nivåer av gråskala
Material baksida/ram
Kabinettvikt
LED skärm
Storlek
Antal LED kaninett
Kontrast
Justering ljusstyrka
Ljusstyrka
Färger
Betraktningsvinkel
Beräknad livslängd
Betraktningsavstånd
Täthetsklass
Effektförbrukning
Ström
In-spänning
Omgivningstemperatur
Mediafunktion
Uppdateringsfrekvens
Styrsystem
Kontrolläge
Kommunikationsenheter
PC operativsystem
Övrigt
Certifieringar
Garanti
Företagsdress
moduLED AB
Västra Skrävlingevägen 203
213 63 Malmö SWEDEN
Organisations nr
559004–1512

SMD3535
Röd λd:(620-630nm) IV:(1035mcd)
Grön λd:(520-530nm) IV:(1540mcd)
Blå λd:(465-475nm) IV:(490mcd)
Epistar
10 mm
320×160 mm
32×16 = 512 punkter
0.6 kg
96×96 = 9216 punkter
960 mm×960 mm×120 mm (BxHxD)
12 bit
Stålplåt
41 kg
9,60 x 5,76 meter (55,29m²)
60st (10x6)
2000:1
Styrs automatiskt via ljussensor
≥7000 nits
4,4 triljoner
140° (H), 140° (V)
≥100 000 drifttimmar
10-70 meter
Framsida: IP65, Baksida: IP65
Normaldrift: 21kW Max: 47kW
52,5A
230V (AC)
-30℃~60℃
Text, grafik, video
≥1000Hz
Synkron/Asynkron
Sändar- och mottagarkort, Videoprocessor
Microsoft Windows XP, 7, 8
CE, ROHS, FCC
2 års garanti (3 år med serviceavtal)
E-post
info@moduled.se

Bank
SEB

Internet
www.moduled.se

Bankgiro
666-0435

Telefon
010-511 10 16

Företagets säte
Malmö

STYRELSEHANDLING

Motion angående Riktlinjer för Informationskanaler

Kårhuset Lund, 18 maj 2016
Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig

Motion angående Riktlinjer för
Informationskanaler 2.0
Bakgrund

Information från externa parter har länge skickats ut lite hipp som happ efter
Informationsansvariges tycke och smak. Studentföreningar som inte har någon koppling till
Teknologkåren har fått skicka ut information på samma premisser som Fria Föreningar. En
del av poängen att bli Fri Förening har då gått förlorad. Att vi inte haft några riktlinjer för
externa parter har gjort att det varit svårt att veta hur man ska behandla de olika
organisationerna. Vilka ska betala företagspris, vilka ska få sprida information gratis och vilka
ska vi neka? Prissättningen som Näringslivsansvarig har gjort på företags
informationsspridning har också gjorts lite hipp som happ och inte baserats på något
speciellt.
Vi har därför strukturerat upp de olika kategorierna av företag och organisationer som kan
använda våra kanaler samt satt olika priskategorier på dessa. Prissättningen kommer att
baseras på hur stor räckvidd inläggen har. Detta kan leda till att färre organisationer och
föreningar kommer att sprida information i våra kanaler vilket kan vara önskvärt, men ger
samtidigt dem en chans att göra det mot en rimlig summa.
Vidare har Informationsansvarig även gått vidare med frågan om Facebooksidor. Nedan
finns en lista på sidor som stängts ner eller stängs ner inom en snar framtid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speak Up Days – Teknologkåren vid LTH
Puben Puben
Babble Bistro
Startup Fair
KFS Studentbokhandel
TLTH’s Danskurser
Tandem LTH 2015
Intergalaktisk Nollning (2013)
TLTH’s Fotokurs
TLTH Näringsliv

TLTH Näringsliv har pausats, vi ska testa i ett halvår och se om det fungerar lika bra via
huvudsidan. De som blir kvar är följande:
ARKAD – Teknologkårens Arbetsmarknadsdagar
ARKAD är ett av de största evenemang vi har. De bli väldigt intensiva i sin
informationsspridning under en viss tid, vilket gör att vi av den anledningen tycker det är
rimligt att de får ha en sida istället för ett event via huvudsidan.
Nollningsida
Nollningen är precis som ARKAD ett av de största evenemang vi har. De blir väldigt
Motion angående Riktlinjer angående
Informationskanaler
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Motion angående Riktlinjer för Informationskanaler

Kårhuset Lund, 18 maj 2016
Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig

intensiva i sin informationsspridning under en viss tid, vilket gör att vi av den anledningen
tycker det är rimligt att de får ha en sida istället för ett event via huvudsidan. Vi ser inga stora
problem med att man byter namn på Facebooksidan efter varje år när ett nytt tema har
släpps, snarare fördelar. De äldre Nollningssidorna har vi dock upptäck att det är
problematiskt att slå ihop med den nya, dess bildalbum försvinner tyvärr då. Därför bör de
få ligga kvar.
F1 Röj
F1 Röj är ett event som marknadsför sig väldigt mycket utåt mot andra universitet. En
överväldigande del av deras kundkrets består av folk från Linköping och andra städer. Dessa
personer tror vi att vi kommer att tappa om vi tar bort sidan.
Proud Tech – Teknologkårens HBTQ-nätverk
Proud Tech är ett litet specialfall, de har en väldigt specifik målgrupp som man kan tänka sig
hade passat bättre som en Facebookgrupp. Dock resonerar Proud Tech att de inte tycker att
personerna som är med i Proud Tech ska behöva outa sig, vilket man hade gjort om man var
medlem i en grupp. Vidare sprider även Proud Tech mycket information från andra
organisationer som håller på med liknande verksamhet, vilket man enligt denna riktlinje
egentligen inte bör göra utan att ta betalt. Dock ser vi att deras verksamhet hade gått i graven
om de inte fått göra detta. Deras verksamhet på Facebook liknar mer den som de Fria
Föreningarna för, detta är dock inget vi vill pressa dem till att bli. Vi anser därför att de får
behålla sin Facebooksida och föra sin verksamhet där.
BEST Lund
Även BESTs verksamhet på Facebook liknar mer den som de Fria Föreningarna för, detta är
dock inget vi vill pressa dem heller till att bli. Vi anser därför att de får behålla sin
Facebooksida och föra sin verksamhet där.
IAESTE Lund
Samma gäller IAESTE, se BEST.

Förslag
Undertecknade yrkar därför på
att

Styrelsen antar den nya versionen av Riktlinjen för Informationskanaler

I Verksamhetsplansgruppens ärofyllda tjänst,

NIKLAS INGEMANSSON,
Informationsansvarig 2016

RICHARD LOUNG
Näringslivsansvarig 15/16

Motion angående Riktlinjer angående
Informationskanaler

DANIEL DAMBERG
Styrelseledamot 15/16
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RIKTLINJE

Informationskanaler

Antagen:
Kårstyrelsemöte 2016-03-08

Riktlinje
för informationskanaler
Formalia
Sammanfattning
Riktlinjen behandlar hur Teknologkåren skall använda sina informationskanaler samt hur
prissättning på extern informationsspridning skall gå till.
Syfte
Syftet med riktlinjen för informationskanaler är att uppställa regler för Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskolas informationsspridning. De olika informationskanaler som
Teknologkåren förfogar över har sina egna användningsområden och bör användas i enlighet
med sitt syfte.
Omfattning
Riktlinjerna är gällande för Teknologkåren centralt.
Historik
Utkast färdigställt av: Niklas Ingemansson, Informationsansvarig 2016.
Ursprungligen antagen enligt beslut: Kårstyrelsemöte nr 12 2015/16.
Omarbetning färdigställd av: Niklas Ingemansson Informationsansvarig 2016.
Fastställd omarbetning enligt beslut: Kårstyrelsemöte nr XX 2015/16.
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Informationskanaler

Prissättning

Prissättning på Teknologkårens informationsspridning för externa parter baseras på hur stor
räckvidd inläggen har. Prissättningen baseras på ett basbelopp för var informationskanal som
multipliceras med antalet personer inlägget når ut till. Produkten är det vi kallar grundpris.
Teknologkåren har tre priskategorier för olika typer av företag och organisationer, se Tabell
1. De olika priskategorierna har olika rabattsatser på grundpriset. Basbeloppen sätts av
Näringslivsansvarig i samråd med Informationsansvarig.
Priskategori 1: Gratis
Priskategori 2: 70 % rabatt
Priskategori 3: Fullpris
Tabell 1 - Priskategorier för olika externa parter.
Näringslivsrelaterat

Studentnytta
för TLTHs
medlemmar

Övrig
marknadsföring

Företag, organisationer
•

Vinstdrivande

3

3

3

•

Ideella

2

2

2

Studentföreningar
•

Kåren centralt

-

1

1

•

Sektionerna, Intresseföreningar

-

1

1

•

Fria Föreningar

-

1

1

•

Organisationer TLTH är medlem i

-

1

1

•

Föreningar inom AF, Nationer

2

2

2

Lunds Universitet
•

LTH

-

1

1

•

Övriga LU

-

2

2

Riktlinje: Informationskanaler
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Hemsida

Hemsidan är Teknologkårens primära ansikte utåt. Där skall all information om
Teknologkårens verksamhet och organisation finnas, och man skall kunna referera därtill
från andra medier.
Inlägg
Alla inlägg som läggs upp på hemsidan skall innehålla
⋅
⋅
⋅

titel på engelska och svenska
beskrivning på engelska och svenska
kvadratisk bild med liknande grafiskt utseende som annat marknadsföringsmaterial för
inlägget.

Kalender
För att underlätta för medlemmarna att se vad Teknologkåren gör, bör alla Teknologkårens
allmänna evenemang finnas i kalendern. Alla evenemang som läggs in i kalendern skall
innehålla
⋅
⋅
⋅

namn på evenemang
datum samt start- och sluttid
kortare beskrivning av evenemanget på både svenska och engelska.

Dokument
Handlingar, protokoll och sammanfattningar från Styrelsemöte och Fullmäktigemöte skall
laddas upp på hemsidan när de finns tillgängliga. Ett inlägg bör göras när ett nytt dokument
har laddats upp eller när ett dokument har reviderats.

Riktlinje: Informationskanaler
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Kårnytt

Kårnytt skickas ut till alla medlemmar varje måndag på svenska och varje tisdag på engelska
under terminerna. Notis till Kårnytt skall inkomma till Informationsansvarig senast
måndagar klockan 12:00 och vara skrivna på såväl engelska som svenska och följa Lathund
för Kårnytt. Kårnytts främsta syfte är att informera om aktuella nyheter för veckan som
kommer.
Prissättning
Kårnytts grundpris baseras på hur många studenter som Kårnytt skickas ut till multiplicerat
med basbeloppet.

Riktlinje: Informationskanaler
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Facebooksida

Teknologkåren har en central Facebook-sida ”Teknologkåren vid LTH”, hädanefter kallad
Facebook-sidan. I övrigt har Teknologkåren även andra Facebook-sidor.
⋅

”ARKAD – Teknologkårens arbetsmarknadsdagar”

⋅

”F1 Röj”

⋅

”Proud Tech – Teknologkårens HBTQ-nätverk”

⋅

”BEST Lund”

⋅

”IAESTE Lund”

⋅

En nollningssida som byter namn varje år efter vad nollningen heter. T.ex. ”En
Rebellisk Nollning”. Nollningssidor äldre än 2016 får ligga kvar.

Dessa sidor är de enda sidor som Teknologkåren centralt har. De administreras i samråd
med Informationsansvarig. Skapande av nya Facebook-sidor med koppling till
Teknologkåren centralt måste godkännas av Informationsansvarig och därefter föras in i
detta dokument.
⋅

Alla inlägg, evenemang samt foton som publiceras ska gå via Informationsansvarig
eller via person utsedd av Informationsansvarig.

Prissättning
Grundpriset för Facebook-inlägg baseras på hur stor räckvidd Facebook-inlägget har. För att
få detta uträknat på ett smidigt sätt och även kunna garantera att inlägget får den räckvidd
som betalats för använder sig Teknologkåren av sponsrade inlägg för inlägg i priskategori 2
och 3. Teknologkåren står för kostnaden för sponsrat inlägg, varför basbeloppet för
Facebook-inlägg är högre. Grundpriset för Facebook-inlägg baseras alltså på inläggets
betalda räckvidd multiplicerat med basbeloppet.
Inlägg
För inlägg på Facebook-sidan gäller följande:
⋅

Alla inlägg skall göras på både engelska och svenska.

⋅

Alla inlägg som görs på hemsidan ska även delas på Facebook-sidan. Då med en
kortare sammanfattning, så att man hänvisas till hemsidan för fortsatt läsning

⋅

Inlägg bör ha bilder, om det är passande.

Event
För hantering av Facebook-events gäller följande:
⋅

Evenemang läggs upp från den centrala Facebook-sidan.

⋅

Informationen skall finnas både på engelska och svenska.

Riktlinje: Informationskanaler
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⋅

Värdar för evenemanget läggs till som medvärdar i Facebook-eventet, så att
personerna har redigeringsmöjlighet.

⋅

Alla evenemang skall ha en omslagsbild med liknande grafiskt utseende som annat
marknadsföringsmaterial för eventet. Omslagsbilden skall inte behövas klippas, utan
skall ha proportionerna 315x851 px.

Foton
För publicering av foton på Facebook gäller följande:
⋅

Foton från evenemang läggs upp som album. Bilder bör tas på så många evenemang
som möjligt.

⋅

TLTH har en systemkamera som används till fotografering på evenemang. Bilderna
måste redigeras innan de publiceras, och detta görs lättast med Adobe Lightroom.

⋅

Fotoalbum publiceras på den centrala Facebooksidan. Personer som är med på
bilder bör taggas.

⋅

Albumbeskrivning skall finnas på både engelska och svenska. Fotografer nämns sist
i beskrivningen.

⋅

Albumnamn skrivs på formen “Eventnamn - ÅÅMMDD”. Om evenemanget är
över flera dagar skrivs det istället på formen “Eventnamn - ÅÅMMDDÅÅMMDD”.

⋅

Beskrivningar på foton i album skall innehålla albumnamn. Om fotografer kräver
det skall även fotografens namn finnas med i beskrivningen.

Riktlinje: Informationskanaler
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Instagram

Instagram används inte för spridning av information, men kan användas för att exponera
Teknologkårens verksamhet på ett lättsamt och roligt sätt. På Instagram läggs enstaka bilder
upp ”in the moment”, t.ex. bilder från ett pågående evenemang eller från något kul som
händer i arbetet på Kåren centralt.
Alla heltidare ska ha tillgång till Instagram på sina jobbmobiler. Hashtags och filter får
användas med måtta. Där så är relevant och passande bör andra organisationer och personer
taggas med @. Andra funktionärer kan på begäran ges tillgång till Teknologkårens
Instagramkonto. Beslut härom fattas av informationsansvarig.
Hashtagsen #utbildning, #näringsliv, #fritid samt de engelska #education, #career och
#recreation får gärna användas när detta passar sig.
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Twitter

Twitter används företrädelsevis vid liveuppdateringar, t.ex. vid val av funktionärer på
Fullmäktige eller dylika händelser där medlemsintresset för en snabb och kontinuerlig
uppdatering av ett händelseförlopp är stort. Alla inlägg från Teknologkårens Facebooksida
läggs per automatik upp på Twitter.
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Affischering
Prissättning
Det är betydligt svårare att räkna ut hur många som ser en affisch. Därför baseras inte
grundpriset för affischering på antalet personer affischen når ut till utan baseras istället på
antalet affischtavlor som Teknologkåren tillhandahåller multiplicerat med basbeloppet.
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Övrig informationsspridning

Övrig informationsspridning sker i samråd med Informationsansvarig.
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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

1 (1)

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.
1
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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

2
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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
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Kårhuset Lund, 19 maj 2016
Oskar Hansson, Styrelseordförande

Motion angående ändrade Riktlinjer för Arkivering
I dagsläget är riktlinjerna för hur möteshandlingar och protokoll ska arkiveras oerhört omfattande, och
kanske en smutta gammeldags. Enligt riktlinjerna ska alla kallelser, föredragningslistor, beslutsunderlag och
protokoll arkiveras analogt, d.v.s. i pärmar i arkivet. Detta är ett tillvägagångssätt som kräver både tid och
resurser i form av jättedyra och jättefina arkivpapper. Dessutom är det fysiska utrymmet i arkivet begränsat.
Vidare går det väl i linje med vår Miljöpolicy att inte skriva ut onödigt stora mängder papper.
Digital arkivering kan idag anses vara fullständigt ekvivalent med analog i avseende på beständighet och
säkerhet. För att spara på tid och resurser anser vi att det är rimligt att övergå till en metod som är mer
modern och baserad på det digitala systemet. För att inte helt frångå pärmar – det är rätt gött att bläddra
ibland – bör protokoll fortfarande arkiveras analogt såväl som digitalt.
Motionärerna vill poängtera att en övergång från ett analogt system till ett digitalt inte innebär ett
tummande på kvalitén för arkiveringen. Samtliga dokument ska fortfarande arkiveras på ett lättillgängligt
och organiserat vis.

Därför föreslår undertecknade
att i Riktlinjer för arkivering, sist under rubriken ”3 Möteshandlingar och protokoll” lägga till lydelsen:
”Endast protokoll ska arkiveras analogt enligt nedan, övriga dokument arkiveras digitalt. ”

I tjänsten, dag som ovan

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON

JACOB ADAMOWICZ
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Hej!
Om ni sitter där i slutet av sista mötet, med pengar kvar i styrelsedispen, skulle jag och
Info gärna vilja ha 3000 kr till att bygga en kamerastabiliseringsrigg, aka gimbal. Alltså en
sånhär:
https://www.youtube.com/watch?v=_dG2DLSAPJE

Homemade 2-Axis DSLR
Brushless Gimbal Test
www.youtube.com
DIY 2-Axis Gimbal. See build guide @
http://diyinnovator.com/brushlessgimbal/#!

Mig veterligen finns inget egentligt krav på att handlingar ska ha någon speciell form, så
jag tycker ett mail rimligtvis kan betraktas som sådan :)
Mvh Erik

Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Karin Dammer

Redovisas
S17 15/16
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Funktionärsregister

Björn Sanders
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Utvärdering av nollningsutskottet
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Kårhusservices arbetsform

Anders Lundqvist
Persson
Björn Sanders
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Utvärdering av
kårhusserviceutbildning
Kårhusets Framtid
Prissättning av lokaler

Dante Zia
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Linus Hammarlund
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W-jubileumspengar
Uppföljning av
internationaliseringsarbete
Riktlinje för remisser
Internfakturering
Uppföljning av Slaget om Lund
Resor inom Näringslivsbenet
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Martin	
  Persson	
  	
  
I-‐sektionen	
  

Slaget	
  om	
  Lund	
  2016-‐05-‐05	
  
Evenemanget	
  
Den	
  femte	
  maj	
  gick	
  evenemanget,	
  under	
  blå	
  himmel,	
  av	
  stapeln.	
  Med	
  en	
  hel	
  del	
  optimism	
  
hade	
  vi	
  i	
  projektgruppen	
  räknat	
  på	
  att	
  vi	
  ungefär	
  kommer	
  att	
  få	
  200	
  unika	
  gäster,	
  men	
  
dagen	
  gick	
  ännu	
  bättre	
  än	
  väntat	
  och	
  antalet	
  landade	
  på	
  omkring	
  320.	
  	
  
	
  
Både	
  vi	
  i	
  projektgruppen	
  och	
  funktionärerna	
  är	
  väldigt	
  nöjda	
  över	
  dagen.	
  Allting	
  flöt	
  på	
  
som	
  det	
  skulle.	
  Till	
  och	
  med	
  tillstånd,	
  som	
  faktiskt	
  dök	
  upp	
  (!),	
  var	
  glada.	
  Under	
  dagen	
  
bemöttes	
  vi	
  av	
  en	
  massa	
  positiva	
  kommentarer	
  och	
  härligt	
  energi,	
  vilket	
  nu	
  i	
  efterhand	
  
ger	
  mig	
  självförtroende	
  nog	
  att	
  säga	
  att	
  även	
  våra	
  gäster	
  var	
  nöjda.	
  	
  

Äskningspengarna	
  

I	
  skrivande	
  stund	
  håller	
  våra	
  kassörer	
  på	
  att	
  sammanställa	
  resultatet	
  för	
  evenemanget,	
  
vilket	
  gör	
  att	
  jag	
  faktiskt	
  inte	
  vet	
  exakt	
  hur	
  mycket	
  vi	
  gick	
  minus.	
  Detta	
  kommer	
  vi	
  dock	
  
att	
  veta	
  inom	
  kort.	
  	
  
	
  
Specifikt	
  vilka	
  kostnader	
  kårens	
  pengar	
  täckte	
  är	
  i	
  nuläget	
  svårt	
  att	
  svara	
  på,	
  de	
  största	
  
kostnaderna	
  under	
  dagen	
  var	
  mat,	
  material	
  till	
  tävlingsgrenarna	
  och	
  alkohol.	
  Däremot	
  
vad	
  kårens	
  pengar	
  konkret	
  gjorde	
  var	
  att	
  ge	
  I-‐sektionen	
  modet	
  att	
  våga	
  satsa	
  på	
  ett	
  
såhär	
  stort	
  evenemang.	
  Lyckligtvis	
  gick	
  allt	
  bra	
  och	
  som	
  ovan	
  nämnt	
  blev	
  
deltagarantalet	
  högre	
  än	
  vi	
  kunnat	
  hoppas	
  på,	
  men	
  bara	
  vetskapen	
  om	
  att	
  vi	
  inte	
  skulle	
  
behövt	
  ta	
  hela	
  smällen	
  ifall	
  evenemanget	
  hade	
  misslyckats	
  var	
  betryggande.	
  

Slaget	
  om	
  Lund	
  2017(?)	
  
Slaget	
  om	
  Lund	
  kommer	
  med	
  allra	
  största	
  sannolikhet	
  att	
  bli	
  ett	
  återkommande	
  
evenemang.	
  Det	
  finns	
  ett	
  par	
  förbättringspunkter	
  som	
  vi	
  i	
  projektgruppen	
  kommit	
  fram	
  
till	
  både	
  internt	
  och	
  också	
  genom	
  att	
  lyssna	
  på	
  feedback	
  från	
  besökare.	
  Förutom	
  en	
  del	
  
förbättringar	
  i	
  tävlingsmomenten	
  ska	
  nästa	
  års	
  Slaget	
  om	
  Lund	
  göras	
  reklam	
  för	
  ännu	
  
tidigare.	
  Detta	
  år	
  hade	
  vi	
  fem	
  deltagande	
  sektioner,	
  det	
  vill	
  vi	
  såklart	
  ändra	
  på	
  och	
  få	
  
med	
  alla	
  LTH:s	
  sektioner.	
  Förutom	
  att	
  gå	
  ut	
  tidigare	
  med	
  evenemanget	
  bör	
  reklam	
  göras	
  
mer	
  genom	
  att	
  tillexempel	
  stå	
  i	
  K-‐huset	
  en	
  lunch	
  och	
  bjuda	
  på	
  kaffe.	
  En	
  STOR	
  
förbättringspunkt	
  är	
  dessutom	
  att	
  INTE	
  skriva	
  ut	
  platsen	
  på	
  tävlingarna	
  i	
  budgeten	
  så	
  
att	
  vi	
  kan	
  bjuda	
  in	
  kåren	
  att	
  delta	
  nästa	
  år.	
  	
  

Tack	
  

Sist	
  men	
  inte	
  minst	
  vill	
  vi	
  på	
  I-‐sektionen	
  (och	
  kanske	
  framförallt	
  vi	
  i	
  projektgruppen)	
  
tacka	
  er	
  för	
  att	
  ni	
  hade	
  förtroende	
  för	
  oss.	
  Det	
  var	
  ett	
  superroligt	
  att	
  jobba	
  med	
  ett	
  
evenemang	
  riktat	
  mot	
  hela	
  LTH	
  istället	
  för	
  enbart	
  I-‐sektionen,	
  som	
  vi	
  är	
  vana	
  vid.	
  	
  Tack.	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Martin	
  Persson	
  	
  
I-‐sektionen	
  

	
  

