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Anmälningsärenden
Sektioner
Maskinteknologsektionen

Geosektionen
Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Daniel Karlsson
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
 Sektionsmöte 1
 Teambuilding för utskott
 Styrelsekonferens på Sandön
 Rekrytering till utskott
 Nolle-period
 Utsett årets I:are, Elin Caiman
 Förberedelse för I-konferens vid LTU
rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
 Dogeballturnering
 Utbyteskvällen – Information om utlandsstudier
 Tjejkvällen 2014
 Förberedelser för Case-veckan 2014
 Förberedelse för I-konferens vid LTU 21-24 november

Datasektionen
Bergsskolans studentförening, Ordförande Elias Larsson
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
 Läxhjälp för våra studenter
 I måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, ishockey och innebandy
 Pubkvällar
 Visning av hockeymatcher
 Programråd
 Nollning
 Dam och herrkväll på kåren.
rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
 Läxhjälp för våra studenter
 Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, ishockey och innebandy
 Pubkvällar
 Visning av fotbollsmatcher
 Vollybolldag med grillning
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Storstädning av kårhuset bergmästargården inför avslutningsfesten
Mitterminsmiddag
Maskeradfest
”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på
dom som spelar.

Doktorandsektionen

Adel
Rapporterar på mötet

SMK
Rapporterar på mötet

STUK
Rapporterar på mötet

Valberedningar
Rapporterar på mötet
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Pågåendelista
KF 7 – 13/14 (140508)
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Ledningsgruppens rapport till KF 1 – 14/15
Axelina Flote– Kårordförande
Ordföranderådet
Sammankallat till två ordföranderåd där ordförande och vice ordförande för
Maskinteknologsektionen, Sektionen för industriell ekonomi, Geosektionen samt Datasektionen
sammanträtt. Frågor som diskuterades var bland annat överlämning och Mål & vision.

Kårernas verksamhetsuppdrag från LTU
Möte med chefen för Studentservice, Mauritz Danielsson samt ordförande för Luleå studentkår
kring de fortsatta förhandlingarna om kårernas verksamhetsuppdrag från LTU.

Rektorslunch
Deltagit vid rektorslunch där rektor, universitetsdirektör, ordförande för Luleå studentkår och
ordförande för doktorandesektionen deltagit. Diskussioner om bland annat bostäder har förts.

Sektionsmöte Maskinteknologsektionen 23 september
Rapporterat på Teknologkårens ledningsgrupps punkt på sektionsmötet. Information om bland
annat Mecenat, nya medlemspriser, overallsförsäljning och medlemspremiering spreds.

Utsett Årets handledare 2014
Tillsammans med jurymedlemmar från doktorandsektionen har ”Årets handledare 2014” utsetts
och presenteras på Akademisk Högtid.

Personliga samtal
Haft personliga samtal tillsammans med vice ordförande för hela ledningsgruppen. Dessa för att vi
i presidiet lättare ska kunna arbetsleda varje individ.

Enhetsmöten
Startat upp enhetsmöten med ledningsgruppen tillsammans med vice ordförande. Syftet med
dessa är att följa upp enhetens arbete och diskutera svårigheter och framgångar.

Slutredovisning Regnbågsallén
Deltagit på slutredovisningen av det parallella uppdrag som förts kring campusmiljön som har sin
grund i Campusplanen 2025.

Universitetsstyrelsemöte 1
Deltagit vid universitetsstyrelsens sammanträdande. En första analys av medlemsantalet
gavs och frågan kring bostadsbristen lyftes. Rektorsvalet diskuterades och ett hörande
med representanter från facket, lärarna och studenterna beslutades. Teknologkåren och
Luleå studentkår fick 15 platser att fördela där Teknologkåren, Luleå studentkår och
doktorandsektionen
får
5
platser
vardera
till
representanter.
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Sanna Dahlberg – Vice Kårordförande
VORK-möte Göteborg 8-10 augusti
Deltog på VORK möte i Göteborg på Chalmers med syfte att byta kunskaper och erfarenheter
mellan de olika kårerna som ingår i samarbetet RefTec. Första dagen fokuserades diskussionerna
på ledarskap och syftet med teambuilding. Andra dagen låg fokus på verksamhetsstyrning och
sektionsstöd.

Nolleperioden 2014
Deltog och representerade vid olika tillfällen under årets upplaga av Nolleperioden. Understött
nolleperiodsgruppen i ekonomiska frågor, vad gäller allt från fakturering till avtalsskrivning.

ITSO- råd
Deltagit på ITSO-råd, det pratades lagringsvolymer, tvingande av lösenordsbyte, status utskrifter
och den generella IT-miljön på campus Luleå.
Kassörsrådet
Gemensam uppstart tillsammans med kansliet och kassörerna för de olika campussektionerna. Vi
genomförde en grundläggande kassörsutbildning, diskuterade frågeställningar och åt middag
tillsammans.

IT-beredning
Deltagit på IT-beredningsmöte där det bland annat gavs en lärosalsuppdatering och ett beslut av
revidering för läroplattformsprojektet.

VSS-chefsmöte
Deltagit på Verksamhetsstödets chefsmöte där bland annat gavs en budgetuppföljning och
medarbetarpolicys och riktlinjer för medarbetarsamtal diskuterades.

Ekonomiska rutiner
En sammanställning av de ekonomiska rutinerna som ledningsgruppen följer under
verksamhetsåret är sammanställd och alla har fått ta del av denna. Vad gäller exempelvis för
fakturaunderlag, avtalsskrivning och räkningar.

Teambuilding Ledningsgruppen TKL 18-20 september
Planerat och tillsammans med kårordförande genomfört denna, där målet var att gruppen
skulle diskutera gemensamma spelregler och fokusområden att jobba med under
kommande verksamhetsåret.
Ägardirektivet Kårhusrestaurangen i Luleå AB
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Fortsatt att arbeta vidare tillsammans med ledningsgruppen och ägarrepresentanten från
Luleå Studentkår gällande ägardirektivet för bolaget som skall fastställas under kommande
årsmöte.
Sektionsmöte Geosektionen 24 september
Rapporterat under Geosektionens första sektionsmöte tillsammans med UO, där vi informerade
om overallsförsäljning, kommande event, medlemspriser och medlemspremiering. Vi kommer att
agera sektionskontakt för Geosektionen under det kommande verksamhetsåret.
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Erika Werner– Utbildningsenhetens ordförande
Kunskapsmentorerna
Kunskapsmentorerna har fått utbildning som ska hjälpa dem i sitt ledarskap och projektet är i
gång. Det första mentorträffen med projektledaren är gjord och grupperna med adepter är fyllda.

UBS-råd
Detta kommer vara ett arbete med utbildningsbevakning. Just nu jobbar vi på att utse årets lärare
samt tentastuga-dag.

Sektionsmöte
Tillsammans med VO rapporterat på Geosektionens sektionsmöte, där vi höll i en
informeringspunk angående medlemspremiering, medlemspriser, medlemsstatistik,
uthämtning av overaller, kommande event samt informera att vi söker studenter till de
vakanta posterna inom TKL och just nu koordinatorer till LARV.
LTU
-

Har tillsammans med LRC/biblioteket gjort sista input till verksamhetsuppdraget för
bibliotekets ledningsgrupp 15/16.
Deltagit vid framtagandet av vinnarna till LTUs pedagogiska pris. Än så länge är beslutet
hemligt.
Vardaglig representation
Varit på Utbildnings -och Forskarmöten
Deltagit på Dekanus besluts möten där vi diskuterats om bland annat årets licentiat,
rekrytering av professor med uppdrag som ämnesföreträdare i ämnet statistik.
Deltagit i rektors chefgruppsmöte
Deltagit som ledamot i Tekniska fakultetsnämnden där vi bland annat diskuterat
pedagogisk idé, U-multirank,
Deltagit i HUL-möten där det diskuterats nya plattformen, ”Sveriges bästa
ingenjörsutbildningar”, pedagogisk idé, ansökan om att bli medlemmar i CDIO.
Deltagit i Utbildningsutskottmöte och diskuterat bland annat Peer-review,
beräkningstunga utbildningar,
Deltagit i Block 2 sammanträden

Överlämning
Deltagit i överlämning vilket började i maj i Gråträsk.

REFTEC, Uppsala
Deltagit i reftecs gemensamma överlämning för de 7 störta teknologkårer i Sverige.
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RUBIK, Chalmers
Varit på konferens med utbildningsenheterna från de sju störta teknologkårerna i Sverige.
Verksamhetsplan för RUBIK 14/15 skrevs, diskuterade bland annat fördelningsmodellen,
pedagogik och rekrytering av studenter.

Ledningsgruppen
- Deltagit på mecenat on campus
- Teambuildning
- Deltagit på nolle-
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Elin Hansén – Utbildningsenhetens viceordförande
UBS-råd
Just nu så pågår arbetet att utse årets lärare.
Sektionsmöte
Sitter tillsammans med Sociala enhetens ordförande och Phaestmästare som
sektionskontakt för I-sektionen och var med på deras första sektionsmöte för året där vi
bland annat informerade om vad kåren jobbar med just nu, engagemang som finns att
söka inom organisationen och medlemspremiering. Det var även overallsprovning efter
mötet.
REFTEC, Uppsala
Medverkade på RefTec i Uppsala i juni och fick träffa de andra stora kårerna för att
diskutera viktiga punkter så vi kan hjälpa varandra sinsemellan.
RUBIK, Chalmers
Hade träff med Rubik på Chalmers i augusti där vi hade två dagar med diskussioner om
utbildningsfrågor. Mycket givande att prata med de andra kårerna och se hur det fungerar
på deras skolor.
Möte med International Office
Deltagit på möten med International Office där bland annat internationalisering
diskuterats.
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Johan Koskininen – Sociala enhetens ordförande
Reftec Uppsala

Har deltagit i den gemensamma överlämningen med resten av ledningsgruppen.
Nolleperioden

Nolleperioden har gått väldigt bra, projektgruppen fick mycket beröm från universitetet.
Utvärdering av Nolleperioden

Utvärdering har gjorts med Nolleperiodsgruppen, och NPGs struktur till nästa
nolleperiod kommer vara ganska lik årets förutom att man skall ha ett bättre samarbete
med Luleå Studentkår och diskutera med deras valberedning för att få en bättre
sammanhållning i hela gruppen.
En fokusgrupp kommer att tillsättas för att göra stora ändringar som kan implementeras
tidigast till nolleperiodsgruppen 2016.
Enkäter har skickats ut till alla nyregistrerade studenter, samt phösare, och dessa kommer
att sammanställas och analyseras därefter.
Av4ningen
Inbjudan går ut under vecka 40, och då öppnar även anmälan. I år är det likt tidigare år fler
studenter än någonsin som beräknas ta examen, vilket skapar vissa utmaningar. Plats för fördrink
och bankett är däremot bokad på Luleå Energi Arena som är väldigt engagerade i att få till ett bra
evenemang.

Alkoholutbildning
Har tillsammans med Phaestmästaren, Luleå Studentkårs projektledare Per Lund och Pär Landfors
börjat planera en alkoholutbildning för sektionerna och sexmästerierna.

Adelvalberedningen
Adelvalberedningen har börjat hålla intervjuer med de nominerade. Nomineringstiden går ut 15
oktober, och kandidater kommer att presenteras på KF2.

Overaller
I samband med de första sektionsmötena fick studenter chansen att testa overaller som har sålts
några dagar därpå. Ullharen har gått med på att tillhandahålla ett lager på deras lokaler i framtiden
och jag skall därför lägga fram en proposition om investering av overaller för att förkorta
leveranstiden från 2 månader till 3 dagar.

Regnbågsallén

Har suttit på bedömningsmöte 1 där 2 olika förslag för framtidens LTU har jämförts.
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Karin Burström – Phaestmästarinna
TKL-kampen
Genomfört Rodden och Teknolympiska Spelen, påbörjat överlämningsarbete och arbetat för att
marknadsföra TKL-kampen som en sammanhängande tävling mellan sektionerna.
Phaest.se
Påbörjat utvärderingsarbete med hjälp av Paulina Eknor, samt påbörjat uppdatering av statiska
texter.
Sexmästerierna
Kallat till och genomfört möten där vi beslutat om att marknadsföra Thulen, sammanställt en
kalender för alla årets event, påbörjat planering av ovveinvigning och mycket, mycket mer. Vi har
även haft en teambuilding.
Övrigt
Suttit med DiKS och KS. Jag är även tillsammans med Johan Koskinen och Elin Hansén
kontaktperson för I-sektionen, vi har medverkat på deras första sektionsmöte och ett styrelsemöte.
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Markus Wickbom – HSSO
Möten
Har varit på diverse möten. Däribland arbetsmiljögruppen (AMG) och arbetsmiljökommittén
(AMK). Har hållit i studiemiljökommittén (SMK) och förberett det. Hade även personliga möten
med alla sektioners skyddsombud för att se att de hade koll på läget.
Överlämning
Har kollat på äldre men även påbörjat till nästkommande HSSO.
Klagomål till högre instanser
Har tagit upp diverse problem som bör åtgärdas bl. a.
 Regnbågsallén
o Inga åtgärder planeras på kort sikt.
 Ventilation
o C305 – ny åtgärda skulle installeras denna vecka.
 Mikrovågsugnar
o De har ställt ut enstaka fler men inte tillräckligt, fortsätter klagan.
Ombyggnationer
Har sett förslag till gelbe och SBNs gamla fikarum, förslagen skall finnas utsatta på plats för att få
in feedback. Varit kontakt med LTU för att få bättre kommunikationskanaler angående vad som
händer och var. Förslag på hur regnbågsallén skall se ut har också setts över.
Övrigt
Uppdaterat dokument och bedrivit löpande verksamhet.
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Cecilia Crampelle – Arbetsmarknadsenhetens
ordförande
REFTEC, ARG-möte

v. 24 Reftec-överlämning och JätteARG
Reftec-överlämning, planering inför ht14 skapades.
JätteARG, tillsammans med SAAB och Volvo.
Övergripande för alla diskussioner var vad syftet med ARG-samarbetet och Reftec är.

12/8 – 13/8 Linköping ARG-möte och träff med SAAB
Deltagit på ARG-möte i Linköping 12/8. Under ARG-mötet diskuterades företagsspecifik
utvärdering och strategiska avtal. Den 13/8 besöktes SAAB och diskussioner kretsade kring: Hur
kan företaget utmärka sig samtidigt som studentnyttan är optimerad?

15/9 – 16/9 Uppsala, ARG-möte och träff med Sandvik
Deltagit på ARG-möte i Uppsala 15/9 och studiebesök på Sandvik 16/9. Under båda dagarna
diskuterades olika eventformer, hur kan man göra dessa mer intressanta och förnya event?

Utskott PR- & Event
Utskottet har nu sex medlemmar med områdena företagskontakt, event och marknadsföring. En
ansvarig i varje område samt en koordinator till varje. De är igång och kommer att arbeta
operativt för mig och kommunikationsansvarig med planering och utveckling av event.

Programföreningar
Ett arbete kring hur pengar som blivit avsatta för programföreningar ska delas ut, vilka
krav som ska ställas samt mängdfördelning har påbörjats.

Strategimöte LNAB
Tillsammans med LNABs branschrådsordföranden har vi diskuterat fram mål och vision för
LNABs kommande 3 år. Detta är ett arbete som styrelsen fortsätter.

Samarbeten
Mecenat on Campus
Stannade i Luleå på deras Sverige turné och vi passade på att marknadsföra det ”nya”
medlemskapet.
Jobba med Kärnkraft
Ett nätverk för kärnkraftsbranschen var på LTU och berättade om företagen bakom den
delen av energiproduktionen. Föreläsning tillsammans med mingel gick bra med cirka 80
deltagande studenter.
LF Basket
TKL och LS har inlett ett samarbete med LF Basket vilket ska leda till mer än bara ett
klack-samarbete.
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Josefine Pettersson– Projektledare för LARV
Uppstart, överlämning och projektplan
 Överlämning med företrädare
 Projektplanen för LARV 2015 är klar
 Den övergripande planeringen inför LARV under verksamhetsåret 14/15 är skapad.

REFTEC, ARG-möte

v. 24 Reftec-överlämning och JätteARG
Reftec-överlämning, planering inför ht14 skapades.
JätteARG, tillsammans med SAAB och Volvo.
Övergripande för alla diskussioner var vad syftet med ARG-samarbetet och Reftec är.

12/8 – 13/8 Linköping ARG-möte och träff med SAAB
Deltagit på ARG-möte i Linköping 12/8. Under ARG-mötet diskuterades företagsspecifik
utvärdering och strategiska avtal. Den 13/8 besöktes SAAB och diskussioner kretsade kring: Hur
kan företaget utmärka sig samtidigt som studentnyttan är optimerad?

15/9 – 16/9 Uppsala, ARG-möte och träff med Sandvik
Deltagit på ARG-möte i Uppsala 15/9 och studiebesök på Sandvik 16/9. Under båda dagarna
diskuterades olika eventformer, hur kan man göra dessa mer intressanta och förnya event?

Projektgruppen, LARV-crew.
 Projektgruppen är rekryterad och fulltalig.
 Haft uppstart och diskuterat igenom mål och visions-dokumentet, skapat tidsplan,
riskanalys, kommunikationsplan och spelregler tillsammans med projektgruppen.
 Projektgruppen rekryterar just nu koordinatorer.
Huvudsamarbetspartner
Atlas Copco Rock Drills AB står som huvudsamarbetspartner för LARV 2015 där fokus ligger på
utbyte av mjuka värden (kunskap- och erfarenhetsutbyten).

Företagsanmälan
 15/9 Inledande anmälan som motsvarar intresseanmälan för företagen har öppnat. 18
stycken företag är intresseanmälda i dagsläget.
 Anmälningsansvarig sammanställer och uppdaterar kontaktlistor till företagen samtidigt
som studenternas input försöker
 Inbjudan till företagen går ut under vecka 40.
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Johan Pihl – Kommunikationsstrateg
Reftec
Har deltagit på Reftec-överlämning i Uppsala med de 7 största teknolog- och
naturvetarkårerna under vecka 24.
Konferens i Lund med INFARK (Informationsansvarigas rådskonferens) 22-24
september.
Infrad
Under uppstart, utformning av hur gruppen ska arbeta.
Kampanj: Enklare, billigare, bättre
Tillsammans med LS planerat och genomfört kampanjen kring förändringar med
medlemspriser och Mecenatrabatter.
”Vad vill Teknologen ha?”
Arbete kring att ta reda på vad den generelle teknologen vill ha ut av sitt medlemskap i
Teknologkåren har inletts.
Grundläggande profilprodukter
Beställning av profilprodukter: hoodies till Teknologkårens ledningsgrupp,
anteckningsblock med profiltryck, rollups.
Hemsidan
Arbetet med att uppdatera innehåll på teknologkåren.se pågår kontinuerligt.
Digital kommunikationsstrategi
Arbeta har inletts med en digital kommunikationsstrategi för att tydliggöra hur
Teknologkåren ska använda sig a digitala medier och andra informationskanaler.
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