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Anmälningsärenden
Sektioner
M askinteknologsektionen

Geosektionen
Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Daniel
Karlsson
Datasektionen

Rapporter sedan senaste KF.
● Sektionsmöte 1.
● Programföreningar.
● Fortsatt arbete med .DLL satt datum 30 jan - 1 februari
● Utveckling med sektionslokalen Gula.
● Utvärdering av nolle-p.
● XP-el ny lokal.
● Nya medlems event.
Rapporter som skall tas fram till nästa KF.
● Utvärdering av D.A.D

Bergsskolans studentförening, Ordförande Elias Larsson
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
• Läxhjälp för våra studenter
• Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, ishockey och innebandy
• Pubkvällar
• Visning av hockeymatcher
• Programråd
• Dam och herrkväll på kåren.
• Maskeradfest
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
• Storstädning av kårhuset bergmästargården inför vinterns läsperioder
• Mitterminsmiddag
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•
•
•
•

”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på
dom som spelar.
Programråd
Ledarskapsutbildning för examensklasserna
Hockeyresa Karlstad och se Färjestad (såklart ;) )

Doktorandsektionen

Adel
Rapporterar på mötet

SMK
Rapporterar på mötet

STUK
Rapporterar på mötet

Valberedningar
Rapporterar på mötet
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Proposition Teknologkårens
centralorganisationsstruktur
Bakgrund
Under Kårfullmäktige fyra den 2014-02-16 presenterade sittande Kårstyrelse 13/14 en
proposition (43.2) om förändrad centralorganisation för Teknologkåren.
Med
motivering enligt nedan.
Som ledamot i Teknologkårens styrelse finns det i dagsläget ett behov att se frågor ur
olika perspektiv det strategiska (i egenskap av styrelseledamot) och den operativa (som
del av Teknologkårens ledningsgrupp). Detta är i många fall ett problem, då det upplevs
som svårt hur ledamotens arbetstid skall prioriteras och vilka frågor som står högst upp på
agendan. Det operativa arbetet inom Teknologkåren tenderas tyvärr att prioriteras allt för
högt då en oansenlig del av arbetstiden, detta lämnar lite utrymme för strategiska frågor
som leder till en utveckling av organisationen.
En möjlig utväg att lösa ovanstående problem är att skilja Kårstyrelsen från
Ledningsgruppen.
Under sammanträdet 2014-02-16 valde Fullmäktige att bifalla yrkande från Lisa Thorén
mfl. Vilket innebar en återremittering av förslaget för ombehandling av främst val av
kårstyrelseledamöter och val av medlemmar i ledningsgruppen.
Kårstyrelsen för verksamhetåret 14/15 anser att ett omarbetat förslag av Teknologkårens
centralorganisation bör tas fram under året.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige:
att

Tillsätta en moderator och fokusgrupp som under verksamhetåret
omarbetar förslaget av Teknologkårens centralorganisation.

att

Det omarbetade förslaget presenteras på KF – 5.
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Proposition Nolleperiodens framtid
Bakgrund
I dagsläget tillsätts två olika projektgrupper till Nolleperioden, en av vardera kår.
Problematik kring att få dessa grupper att arbeta tillsammans har uppstått under åren och
ledningsgruppen vill nu se över hur detta kan lösas.
Det framkommer även många åsikter kring rollspelets framtoning, speciellt under
uppropet. Samhällets mångfald poängteras och risken att vissa tar illa upp av det.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige:
att

Ålägga ledningsgruppen att se över Nolleperioden som projekt och rollspel.
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Proposition Anonyma tentamen
Bakgrund
Förslaget kring att implementera anonyma tentamen har varit aktuellt av och till sen
2010. Ett beslut behöver komma från rektorn för att en implementering ska ske.
Ledningsgruppen vill nu undersöka hur detta skulle kunna ske.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige:
att

Ålägga ledningsgruppen att göra en omvärldsbevakning och handlingsplan
för att lägga fram till LTU.
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Val av en ledamot från årskurs till fullmäktiges valberedning
Carl Bäck är en ödmjuk kille som gav ett lugnt att sansat intryck. Han har tidigare
erfarenheter av ideella engagemang i form av styrelsearbete och valberedningar främst
inom Norrtälje Sjöscoutkår. Carl har en ambitiös inställning till sina engagemang och
har en stark vilja av att ta sig an nya utmaningar. Kårstyrelsen ser Carl Bäck som en
stark kandidat och tror att han kommer att tillföra nya perspektiv till fullmäktiges
valberedning.
Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att

välja Carl Bäck till ledamot för fullmäktiges valberedning för verksamhetsåret
14/15
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Val av Adel
Bakgrund
Simon Persson - Event
Med en bakgrund från 6M och trubadurlaget i STUK har Simon erfarenhet kring att
arrangera större evenemang. Han har god förståelse för Teknologkårens organisation då
han suttit som ledamot i kårfullmäktige och nu innehar posten som vice talman. Simon
har inga problem att driva frågor som han tror på samtidigt som han värnar mycket om
personer i sin omgivning. Med sitt breda kontaktnät och förmåga att samarbeta tror vi i
adelvalberedningen att Simon har en naturlig fallenhet för eventansvar och kommer göra
ett väldigt bra jobb på eventposten.
David Rutqvist - Info/PR
David har varit väldigt drivande och aktiv i olika engagemang både på och utanför skolan
och backar därför inte för att ta ansvar. Han är en strukturerad person som har erfarenhet
av att leda större projekt över en längre tid. Detta i kombination med ett brett kunnande
inom webbutveckling och informationshantering gör David till en utmärkt kandidat till
info/PR.
Desireé Ljungström - Phösare
Desireé är glädjespridare och kan lysa upp rummet med sin närvaro. Hon är även en
personkännare som är bra på att sätta sig in i olika människors perspektiv. Detta ihop
med hennes tidigare erfarenhet som bland annat personlig assistent kommer att hjälpa
henne väl som phösaransvarig. Desireé har även visat framfötterna i engagemang som
serveringslaget och som phösare, där hon fått ta ledande roll och skött uppgiften väl. Hon
har en stor känsla för ansvar och tillsammans med ovan nämnda egenskaper är hon det
självklara valet för posten som phösaransvarig.
Christian Olsson - Ekonomi
Christian är strukturerad, målmedveten och säker på sin sak. Med arbetslivserfarenheter
inom Skånetrafiken där han arbetade med samordning av trafiken med externa företag,
samt en hobby av day-trading har han varit i kontakt med arbetslivet och innehar utöver
arbetet ett starkt ekonomiskt intresse. Under sina snart fyra år på universitetet har han
hunnit skaffa sig hög kunskap inom projektledning och företagssamhet. Med avsaknad av
tidigare engagemang inom teknologkåren kommer han kunna ge nya perspektiv på
nolle-perioden vilket kommer lyfta projektet till högre höjder. Med sitt metodiska
tillvägagångssätt och en stark motivation att leda projekt är Christian Olsson det naturliga
valet för Adel-Ekonomi för nolleperioden 2015.
Förslag till beslut
Adelvalberedningen föreslår kårfullmäktige:
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att
att
att
att

välja Simon Persson till Adel 2015
välja David Rutqvist till Adel 2015
välja Desireé Ljungström till Adel 2015
välja Christian Olsson till Adel 2015
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Ledningsgruppens rapport till KF 2 –
14/15
Övergripande

Ledningsgruppen har i år valt 6 stycken fokus utifrån verksamhetsplanen för att kunna
arbeta kvalitativt med dessa frågor.
Överlämningsrutin
Då det inte finns någon ordentlig överlämningsrutin för att ge en så enkel start för
efterträdare ska en sådan tas fram. Tanken är att hjälpa efterträdarna in i den dagliga
verksamheten så snabbt som möjligt för att de ska kunna driva strategiska frågor tidigare
på året.
Programföreingar
Då policyn för programföreningar röstades igenom under föregående verksamhetsår är
tanken att se över hur denna kan implementeras och förbättras under detta år.
Årets Studentstad
Arbete kring att starta en process för att få utnämningen ”Årets studentstad” har påbörjats
tillsammans med Luleå studentkår.
Vad vill teknologen ha
För att kunna identifiera hur Teknologkåren ska arbeta behöver en undersökning göras
kring hur man når ut till medlemmar och vad de vill ha ut av Teknologkåren.
Nolleperiodens framtid
Nolleperioden skulle behöva ses över för att förbättra projektet och de evenemang som
tillhör. Detta ses över under detta år.
Kårhusprojektet
En översyn kring vad som gjorts tidigare kring ett eget kårhus ses över.
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Axelina Flote – Kårordförande
Rektorsråd

Under rektorsrådet diskuterades kring hurvida doktorander ska ha samma handledare och
examinator eller om dessa bör separeras. Fråga bordlades då dekanerna från tekniska fakulteten
inte kunde närvara vi mötet.
Nöjd Student Index (NSI), diskuterades och vikten av att studenter svarade poängterades. NSIn
ska ge en helhetsbild av nöjdheten från studenterna vid LTU för att förbättringar ska kunna göras.

Rektorslunch

Under lunchen diskuterades frågan kring anonyma tentamen med ordförande för Luleå
studentkår, ordförande för doktorandsektionen, universitetsdirektör samt rektor. Från
universitetets sida satsar de hellre på en tilltro mellan studenter och lärare än anonyma tentamen
men ämnet lämnades öppet för studenter att tycka till.

Rektorsval

Universitetsstyrelsen har tillsatt en beredningsgrupp då LTU står inför ett nytt rektorsval. I
dagsläget har rektor Johan Sterte visat intresse att fortsätta sitt uppdrag i 3 år till och
beredningsgruppen överlägger nu om de finner honom lämplig. En hörandegrupp ska hållas den
24 november där 15 studenter, utsedda av Teknologkåren och Luleå Studentkår ska delta. 6
studenter och 4 doktorander har tillsatts av Teknologkåren.

Inspirationsdag med Sveriges Ingenjörer

Den 28 oktober höll Sveriges Ingenjörer en inspirationsdag för REFTEC-kårerna. Frågor kring
avskrivningsregler för CSN, genomflödet på ingenjörsutbildningar, vad som räknas till
ingenjörsmässigt samt skillnaden mellan högskoleingenjör/civilingenjör/kandidat/master samt
Bolognasystemet togs upp. Fokus låg även på kårernas möjlighet att höra av sig till Sveriges
Ingenjörer för att få stöd och bolla frågor.

Dag för sektionsstyrelserna

Då sektionsöverlämningen uteblev innan sommaren anordnades en dag för sektionsstyrelserna en
lördag i oktober. Då de flesta kommit igång med arbetet lades fokus på styrelseposterna, där
möjlighet att arbeta över sektionsgränserna gavs. Start av projekt, vår roll tillsammans och
kommunikation och samarbete behandlades. I framtiden kommer liknande tillfällen arrangeras för
att kompetensutveckla de sittande styrelseledamöterna och hjälpa de nya in i arbetet.
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Sanna Dahlberg – Vice Kårordförande
Ägardirektiv för Kårhusrestaurangen i Luleå AB
Arbetar vidare med ägardirektivet, har haft ett möte med ordförande och representant för
styrelsen. Planen är att detta ägardirektiv skall beslutas om på nästkommande
bolagsstämma och gälla för de kommande åtta åren samt att ett åsiktsdokument skall
skrivas.
Studentbostadsservice
Avtalet som slöts mellan de olika parterna har sagts upp för att möjliggöra en
omförhandling av anslaget från Linbäcks Porsön AB. Detta beroende på att medel från
från fonden ”Fonderade medel SBS” har använts för att täcka upp ett negativt resultat för
SBS, detta beroende på ökat bostadsbestånd.
Fokusområden
Jobbar strategiskt vidare med de interna fokusområdena som vi i ledningsgruppen enades
om under vår teambuilding utefter mål och visionsdokumentet. Ett av dessa
fokusområden är att jobba vidare med propositionen ökat engagemang. I dagsläget
planerar jag, AO och UO en workshop med deltagare ur de fyra campussektionerna samt
representanter från de existerande programföreningarna, syftet är att gemensamt ta fram
en kravspecifikation hur de avlagda pengarna skall fördelas.
ITSO-råd
Två punkter från ITSO-rådet:
- En lösning av skrivarproblemet till våra sektioner är framtagen, en manual kommer att
skickas ut. Denna lösning är på prov sedan får vi utvärdera om detta fungerar.
- IT-service har tittat över Wifi:t i Gelbe och i C-huset. Det är problematiskt att lösa
detta problem och det beror främst på Bluetooth funktionen i telefonerna och
mikrovågsugnarna. De lovar att titta vidare på detta och uppföljning i november,
december kommer att ske.
IT-beredning
I nuläget pågår en teknisk pilot av den föreslagna lösningen på en ny plattform, Canvas.
Under HT 2014 kommer systemet att utvärderas i ett fåtal kurser med upp till max 300
studenter. Det önskvärda är att kurser från både den filosofiska och tekniska fakulteten
ska delta i Piloten. Detta för att kunna säkerställa olika typer av pedagogiska krav på en
lärplattform. Vidare uppdatering om detta kommer på nästa KF.
Inspirationsdag med Sveriges Ingenjörer
Deltagit på inspirations dag med fackförbundet i Stockholm, då gemensamt påverkans
arbete med samtliga Reftec kårer och Sveriges Ingenjörer diskuterades.
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Sektionskontakt
Arbetar vidare med konceptet sektionskontakt och har regelbundna möten med
geosektionen.
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Erika Werner – Utbildningsenhetens ordförande
Kunskapsmentorerna
Efter det fjärde året teknologkåren har Kunskapsmentorerna kommer projektet nu att
utvärderas av LTU under VT -15 för att se om det gett det önskade resultatet.
Tillsammans med VSS-LRC görs en utvärdering ang. utbildning för mentorerna samt
om de behöver något mer i sitt mentorskap.
Jag har haft personliga samtal med samtliga mentorer och sammanställt dessa för att veta
vad som behövs jobbas på och vad som går bra. Samt om de behöver något stöd.
Det är inplanerat in en teambuildning men mentorerna.
UBS-råd
Samtliga UBSar tillsammans med UO och UVO har möts för att diskutera bland annat
programmering för ingenjörer, programråd samt tentastuga.
LTU
-

Daglig representation på olika nivåer ex rektorschefgruppsmöte, tekniska
fakultetsnämnden, utbildningsutskottet. Där har det bland annat diskuterats statistiken
kring utvärderade kurser på de olika institutionerna. Samtliga institutioner har höjt
sifforna för antal utvärderade kurser. Samtliga civilingenjörsutbildningar som enlighet
med nämndens beslut om utvärdering 2013 föreslogs ingå i CDIO-ansökan är vidtalade
och positiva. De 4 berörda utbildningsledarna kommer att medverka på CDIOkonferens i februari.

RUBIK
Jag var och representerad TKL i Linköping. Där diskuterade vi vad internationella
studenter vill ha av en kår samt doktoranders behov och förväntningar på en studentkår.
Hur det såg ut på de andra teknolog- och naturvetarkårer i Sverige angående dessa
punkter.
Sektionskontakt
Jag har haft regelbundna möten med min sektion som jag är kontaktperson till. Där har
vi gått igenom konceptet sektionskontakt samt hjälp dem med frågor som uppkommit i
deras arbete.
-

Deltagit i en workshop tillsammans med LS angående gemensamma
utbildningsfrågor.

Programförening
Har tillsammans med Sanna och Cecilia planerat in en workshop angående
programföreningar.
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Elin Hansén – Utbildningsenhetens viceordförande
Rubik Linköping
Jag har varit i Linköping på vår andra Rubikträff. Det vi diskuterade var om
internationella studenter, främst mastersstudenter, och doktorander.
Vad vill Teknologen ha?
Tillsammans med Johan Pihl och Cecilia har jag haft möte där projektet planeras. Vi ska
mötas igen nu efter Tenta-P och fortsätta arbetet med att ta reda på vad teknologen vill
ha.
Internationella dagen
Jag har varit med International Office och bollat ideer inför internationella dagen, som
sker fredag den 7 november i Ljusgården, och ska även vara med under själva eventet
och hjälpa till.
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Johan Koskininen – Sociala enhetens
ordförande
Av4ningen
Arbetet med Av4ningen fortgår i hög takt, detaljer håller på att planeras. Anmälan är stängs 31
Oktober och extra biljetter till de som anmält sig i tid har släpps dagarna efter, 5 november är
sista betalningsdatum.
Reftec
Har tillsammans med de andra kårerna diskuterat studiemiljöarbete på olika plan och kommit
fram till att vi har ett ganska bra arbetssätt på LTU. Men det är samtidigt ganska oklart hur man
arbetar med psykosocial studiemiljö och att vi faktiskt inte har en bra översikt över
studiemiljöarbetet på andra campusorter.
Cam pusplanen 2025
Jag har suttit i möten med Staffan Sarbäck(Universitetsdirektör), Pål Kastensson(LTU
varumärke), arkitekter från LTU och chefer på Akademiska Hus där vi diskuterat de två olika
arkitektförslag som lämnats in. Möten som kan vara väldigt givande ibland och mindre givande
andra stunder. Många av deras förslag är bra och andra är saker som bara inte skall hända.
Projektgrupp Thulen
Jag har tillsammans med Per Lund tillsatt en projektledare för Thulegruppen som skall utvärdera
dagens version av Thulen, göra ändringar för att sedan skicka till tryck. Projektledaren är Gabriel
Brokås som är en väldigt engagerad och studentikos student.
Adelval
Adelvalberedningen har haft samtliga intervjuer och tagit fram fyra kandidater som nomineras
idag. Vi är övertygade om att vi har hittat en grupp som kompletterar varandra och vi har även
lämnat vidare ett antal namn för nominering till ÖPH. Diskussioner har även förts tillsammans
med Generalernas valberedning för att kunna får en bra grupp över kårerna.
O veraller
En beställning på 340 overaller har gjorts för att kunna tillgodose de beställningar som gjorts nu
och för att kunna ha ett framtida lager. Detta lager kommer att vara på Ullharens lokaler i södra
Sverige för att vi inte skall fylla våra förråd. En leveranstid på ca 3 dagar kommer då gälla istället
för den långa leveranstid som gäller idag då de måste sy overallerna först.
Studieplatser
Nu när ombyggnationerna stänger många salar och tar bort många studieplatser så måste nya
studieplatser hittas. Jag sitter tillsammans med HSSO, Per Lund(Luleå Studentkår) och Lise-Lotte
Martinsson-Ekman(LTU) i möten ganska ofta för att de glömmer bort studentytor och annat som
påverkar studenterna under ombyggnationerna. Vi har sett till att klassrum står öppna då de inte
används i lektionssyfte för att öppna upp för fler studieplatser. Med hjälp av vår
uppfinningsrikehet skall nu även ett microland införas i C-huset utanför STUKs personalentré.
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N olleperioden
Avgående NPG håller på och skriver sina överlämningar, och förhoppningsvis väljs nya Adlar på
KF. Organisationen kommer att förändras en aning till nästa nolleperiod. Överlämningarna
kommer att se annorlund ut mot tidigare år då det planeras mer postspecifika överlämningar. En
proposition har lämnats till KF mötet om att göra stora strukturella omorganisationer till
nolleperioden 2016. Utvärdering har gjorts med NPG, studenter och phösare, en sammanfattning
kommer att presenteras lite kort under KF mötet.
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Karin Burström – Phaestmästarinna
Sexmästerierna
Vi har haft möte.
Samarbete med Luleå Studentkår
Diskuterat samarbete kring kårernas alkoholpolicy tillsammans med LS-Per och kyrkoPär. Ett antal workshops kring temat planeras under hösten.
Styrelsegasque
Planerat och genomfört en fest med och för sektionsstyrelserna.
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Markus Wickbom – HSSO
Dag för sektionsstyrelserna
Jag var med och hjälpte till under dagen vi anordnade för alla sektionsstyrelser. Under
förmiddagen och dagen hade vi genomgång av vår organisation samt diskussionpass till
styrelserna.
Ö verläm ning
Jag har fortsatt skriva på min överlämning, jag har skrivit in saker som sker så att nästa HSSO får
lite inblick i vad som skett under mitt år.
M öte A-huset
Har i samband med klagomål på A-huset och ombyggnationerna som pågår där haft möte med
Akademiska Hus. Detta tillsammans med Datasektions skyddsombud för att kunna förmedla
informationen lättare till berörda studenter.
M öten
Sitter i möten med jämna intervaller med Lise-Lotte Martinsson-Ekman (LTU), SO och Per
Lund (LS) då vi diskuterar aktuella punkter inom studiemiljö.

Sektionskontakt

Jag har förberett mig och gått på Datas sektionsmöte.
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Cecilia Crampelle – Arbetsmarknadsenhetens
ordförande
PREvent
PREvent jobbar för tillfället med IKEA-resan som går av stapeln den 8 november.
Tentaperioden har gjort att eventplanering legat på is och Jag tillsammans med Johan Pihl
har istället jobbar på struktur och organisation för PREvent vilket vi tror kommer
effektivisera och tydliggöra arbetet i PREvent.
Future@work
Under två dagar genomförde jag tillsammans med Luleå studentkår och Ex-jobb Luleå
event rörande ex-jobb. Det var okej deltagande från studenterna och bra deltagande från
företagen. Allt som allt var eventet uppskattat.
Tentakaffe
Tentakaffet läsperiod 1 sponsrades dels av Teknologkåren men främst av LTU
Affärsutveckling AB. Vi gav ut ca 2000 koppar kaffe till våra medlemmar denna
tentaperiod.
Sektionskontakt
Vi medverkade på Datasektionens första sektionsmöte för läsåret den 16/10 där vi
rapporterade från kårstyrelsen och fanns med som stöd.
Representation
•
•

Deltagit på företagsfrukost med Luleå Näringsliv 24/10 med tema infrastruktur.
Inspirationsdag med Sveriges Ingenjörer i Stockholm den 28/10.

På gång
Under läsperiod 2 är det mycket fokus på Av4ning, Prep Week och samarbetsavtal.
• Den 5 nov har Vitré studentkväll för främst killar. De säljer och hyr ut kostymer
och frackar.
• V.50 är det dags för Prep Week med LARV och PREvent kommer hjälpa till på
en hörna.
• Jag jobbar ständigt med nya och gamla samarbetsavtal och en del avtal går ut i
årsskiftet vilket gör att förhandlingar påbörjar just nu.
• 25 november kommer Svevia till universitetet och informerar om deras
traineetjänster och bjuder på luciafika.

Teknologkåren
vid Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Expedition
Tfn: 0920-49 25 80
Fax: 0920-49 25 79

Organisationsnr: 8970005388
PlusGiro: 810674-2

Hemsida: www.teknologkaren.se
E-post: expedition@teknologkaren.se

Bilaga 16.2.1
Kårfullmäktige 2-14/15
Sammanträdesdatum
2014-11-06
Sidan 12 av 13

Teknologkårens fullmäktige

Josefine Pettersson – Projektledare för LARV
Rekrytering av LARV-crew
Projektgruppen har rekryterat klart sina koordinatorer.
LARV söker just nu funktionärer. Antalet sökande är för tillfället 52 stycken. Anmälan
stänger den 21/11.
Rekryteringsprocessen är i full gång och kommer ligga till fokus under den kommande tiden.
Marknadsföringen har skett i form av att innan tenta-p rekryterat via närvaro i ljusgården, skapat
en rekryteringsfilm – ”Ryktet går” och även genomfört en lyckad rekryteringslunch den 20/10.
Under vecka 45, efter tenta-p, kommer vi trycka ytterligare på rekryteringen av
funktionärsposter genom bland annat affischer, facebook och ännu mer närvaro bland studenter.
•
•

Företagsanmälan
• 63 företag har fyllt i Inledande Anmälan.
• Fullständiga anmälan för företagen har öppnat.
Min Anmälningsansvarig och jag försöker kontinuerligt hitta nya företag som inspirerar och
förnyar LARV.

Innovationsrummet

Under LARV 2015 kommer Innovationsrummets koncept och tanke bevaras från föregående år.
Vi i LARV vill lyfta fram mindre företag och även lyfta fram inspirerande studentprojekt. Den
exakta utformningen är under utveckling tillsammans med Anmälningsansvarig och hans
koordinator.

Huvudsamarbetspartner – Atlas Copco

Jag har fortsatta diskussioner kring samarbetet och kontinuerlig kontakt med Atlas Copcos
kontaktperson. Sitter just nu och planerar in ett möte där jag kommer åka ner till Örebro och
besöka Atlas Copco för att kunna utveckla samarbetet ytterligare.

Resa ner till Umeå och träff med Uniadens projektgrupp
För andra året i rad reste LARVs projektgrupp ner till Umeå för en heldag (18/10) med
workshop och teambuilding tillsammans med Uniadens projektgrupp. Detta var en dag som var
väldigt uppskattad från båda håll och fokus under dagen låg på att dela erfarenheter, tankar och
inspiration för att hjälpa utvecklingen av båda mässorna.

Representation
•
•
•

Deltagit på företagsfrukost med Luleå Näringsliv 24/10 med tema infrastruktur.
Inspirationsdag med Sveriges Ingenjörer i Stockholm den 28/10.
Deltagit på medlemsträff med LNAB den 29/10.
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Johan Pihl – Kommunikationsstrateg
Sektionskontakt
Arbete med konceptet med sektionskontakter fortgår, där syftet är en tydlig dialog mellan
sektionerna och oss i ledningsgruppen för Teknologkåren.
Jag har deltagit på möte med Maskinteknologens styrelse där vi diskuterade hur vi ska jobbar
tillsammans. Deltagit och rapporterat på Maskinteknologsektionens andra sektionsmöte.
PREvent
Gruppen har fått en tydligare struktur. Jag, tillsammans med Cecilia (AO), har veckovisa möten
med gruppen där vi tillsammans kollar av status på de projekt som är igång. Gruppen har
tillsammans med PuSS (sektion till Luleå Studentkår) planerat IKEA-resan som ska genomföras
söndagen den 8 november.
Just nu arbetar jag och Cecilia med att vidareutveckla strukturen för gruppen, för att deras arbete
ska bli effektivare.
Hemsidorna
Arbetet med att integrera sektionerna i den nya hemsidan fortgår. I-sektionen och
Maskinteknologsektionen jobbar vidare med att flytta över till de nya hemsidorna, där jag finns
med som en stödfunktion för hur de ska arbeta de nya hemsidorna.
Teknologkaren.se har fått en funktion för att översätta sidan till engelska (!)
Informationsrådet
Informationsrådet har haft uppstart där vi diskuterade hur arbetet med gruppen ska fungera.
Vidare kommer gruppen att ha möten månadsvis där vi diskuterar frågor gällande
informationsspridning. Mötena är till för att vi ska samverka inom organisationen och kunna
använda sig av allas kompetens.
Rutiner och riktlinjer kring informationskanaler
Arbete kring utveckling av riktlinjer och rutiner för hur hanteringen av alla informationskanaler
ska fungera. Detta för att effektivisera allt arbete med informationsspridning till medlemmarna.
Sektionsöverlämning
Varit med och planerat samt deltagit på sektionsöverlämningen. Under dagen ansvarade jag
tillsammans med Sanna (VO) för övning och diskussions pass med ämnet ”kommunikation och
samarbete”. Arbetet gav sektionerna möjlighet att testa på att arbeta tillsammans sektionerna
emellan.

Teknologkåren
vid Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Expedition
Tfn: 0920-49 25 80
Fax: 0920-49 25 79

Organisationsnr: 8970005388
PlusGiro: 810674-2

Hemsida: www.teknologkaren.se
E-post: expedition@teknologkaren.se

