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Anmälningsärenden
Sektioner
Maskinteknologsektionen
Maskinteknologsektionen har sedan förra KF:
•
•
•
•

Genomfört M-jet, maskinteknologsektionens arbetsmarknadsmässa
Haft lådbilsrace med Ph1
Haft cykelphaest med 6M
Värvat och utbildat programrådsrepresentanter till samtliga program under sektionen

Till nästa KF:
•
•

Julius ska ha Björnbrunsten, en sittning för engagerade under sektionen
Styrelsen ska åka ner till KTH för att delta i den här terminens SMART.

Geosektionen

Geosektionens ordförande Hampus Hugoson
Rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
• Gerog cup
• Företagskväll med NCC
• Geo Goes Pink
• Hallovin
• Sektionsmöte 4
• Påbörjat arbete för hemresande studenter

rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
• Sektionsmöte 5 med val av ny styrelse
• Geolussebalen
• Besöka Lunds motsvarighet av Geosektionen
• Bunkerns julsittning

Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Daniel Karlsson
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Datasektionen

Rapporter sedan senaste KF.
● Sektionsmöte 1.
● Programföreningar.
● Fortsatt arbete med .DLL satt datum 30 jan - 1 februari
● Utveckling med sektionslokalens 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 David Lindqvist

rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
• Läxhjälp för våra studenter
• Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, ishockey och innebandy
• Pubkvällar
• Programråd
• ”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på
de som spelar.
• Grillkvällar på kåren
• Delar av sortimentet på kåren har bytts ut
• Nollning+nollemiddag
• Examensfest
rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
• Läxhjälp för våra studenter
• Idrott måndagar och onsdagar – fotboll och badminton/bordtennis
• Pubkvällar
• Programråd för LP4
• Mitterminsmiddag
• Investering nytt ljudsystem kåren
• Temakväll kåren
• Examenskommittén börjar sitt arbete
• Valberedningen börjar sitt arbete
Doktorandsektionen
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Adel
Rapporterar på mötet

SMK
Rapporterar på mötet

STUK
Rapporterar på mötet

Valberedningar
Rapporterar på mötet
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Reglementesändring
Reglemente för fond för pris till bästa lärare
Föredragare: Kårstyrelsen
Bilaga: 13.1.1
Enligt Teknologkårens reglemente § 2.6 måste studenten ha avslutat sitt andra år för att
ha möjlighet att nominera till Årets lärare. Då nomineringsperioden startar på våren
skapar det problem för de som då går sitt andra år. Nomineringen blir ogiltig om denne
nominerar på våren, men inte om det istället sker på hösten. Lärare som enbart har lägre
årskurser har också svårare att få en giltig nominering. Juryn och kårstyrelsen anser därför
att det inte behövs en sådan begränsning för vem som kan nominera.
Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
•

att bifalla reglementesändring i enlighet med bilaga 13.1.2
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2.6. Reglemente för fond för pris till bästa lärare
Senast uppdaterad av KF 2014-02-05 KF 2015-11-05

Uppgift
Fonden skall varje år dela ut 10 000 kronor som ett pris till den bästa läraren vid Luleå
tekniska universitet. Priset delas ut för berömliga lärargärningar, engagemang för
studenterna och pedagogisk skicklighet.
Utdelning av priset sker vid Teknologkårens examenshögtid.
Ansvar
Juryn ansvarar för marknadsföring och utdelning av Teknologkårens pris till bästa lärare.
Juryns storlek och sammansättning
Juryn består av sektionernas utbildningsbevakningssamordnare (UBS),
Utbildningsenhetens ordförande (UO) samt två personer utsedda av kårstyrelsen. Juryn
äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer som kan underlätta arbetet att utse en
pristagare.
Regler för juryns arbete
•
Juryn skall till nomineringstidens första dag utforma en enkel specifikation
där det tydligt framgår hur en fullständig nominering bör utformas.
•

Jurymedlemmar har inte rätt att nominera kandidater till priset.

•

Juryns arbete utgår från de nomineringar som lämnats in. Engagemang för
studenterna och pedagogisk skicklighet skall tillmätas stor vikt. För att
säkerställa de nominerade lärarnas tillskrivna meriter kan juryn i viss mån
utreda detta genom informella intervjuer med lärarens studenter, resultat
från kursutvärderingar samt eventuella egna erfarenheter.

•

Vid beslut om tilldelning av priset har endast ordinarie jurymedlemmar rösträtt.

•

Pristagare skall utses, underrättas och offentliggöras senast tre veckor innan
examenshögtiden. Beslut om pristagare är hemligt till dess att denne är
underrättad.

•

Nominerade lärare som inte tilldelas priset skall inte offentliggöras, däremot
bör de juryn finner lämplig underrättas personligen.

•

Juryn får inte lämna ut namn på de studenter som lämnat in nomineringar.

•

Juryns beslut går inte att överklaga.
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Med hänsyn till ovanstående punkter utformar juryn själv sitt arbete för att kunna
bedöma vem av de nominerade som skall tilldelas priset. Efter avslutat arbete skall en
utvärdering genomföras och överlämnas till nästa års jury.
Nomineringstider och nomineringsförfarande
Behöriga att nominera är studenter som avslutat sitt andra år och är medlemmar i
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. All undervisande personal vid Luleå
tekniska universitet får nomineras.
•
Nomineringsunderlag skall anslås och marknadsföras innan nomineringstidens
första dag.
•

Tiden för att nominera startar nio månader innan priset skall delas ut och
avslutas senast två månader innan priset skall delas ut.

•

En nominering skall vara skriftlig och innehålla en tydlig motivering till
varför den nominerade bör tilldelas Teknologkårens pris till bästa lärare. För
att nomineringen skall äga giltighet måste kontaktuppgifter till minst en
kontaktperson framgå.

•

Tidigare års pristagare får nomineras.

Avsättning
Avsättning beslutas av fullmäktige.
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Kåren bör desinvesteraa ur
fossila bränslen
Bakgrund

Världens alla länder har kommit överens om att en höjning av jordens medeltemperatur
över 2 °C vore riskfyllt, det så kallade tvågradersmålet. Vi har höjt temperaturen med 0,8 °C och
har redan kunnat se mer skadeverkningar än forskningen kunnat förutse. (1)(2)(3)
I forskarvärlden råder det konsensus kring att människan orsakar den globala uppvärmningen.
Vetenskapen visar att vi inte kan bränna mer än omkring 20 % av världens kända tillgångar av
fossila bränslen, om vi ska klara tvågradersmålet. Den primära källan till uppvärmningen är
människans förbränning av fossila bränslen. Ett utsläpp på 20% motsvarar ca 565 gigaton
koldioxid av dagens kända tillgångar som motsvarar ca 2795 gigaton koldioxid. Det innebär att
80 % av de kända fossila bränslena aldrig får utvinnas och brännas om världen ska klara
tvågradersmålet. (2)(4)
Det är allmänt ansett omoraliskt att placera tillgångar i företag som exempelvis tillverkar vapen
eller utnyttjar barnarbete. Kåren har i dagsläget valt att inte investera i företag som ”medverkar
till kränkningar mot internationella normer för mänskliga rättigheter”. Vi tycker att det är
naturligt att inte heller investera i företag som bidrar aktivt till den globala uppvärmningen och i
förlängningen minskar möjligheten för mänsklighetens fortlevnad.
Redan nu finns ”Miljö” som en faktor under de etiska riktlinjerna i placeringspolicyn. Att tydligt
ta avstånd från kol, olja och naturgas visar att det är ett prioriterat område för kåren. Det är också
en signal till andra organisationer, så som universitetet, att det är en viktig fråga. Att ha kapital i
den fossila industrin är en ekonomiskt riskfylld placering. Rapporter från bland annat Oxford
visar att fossilindustrin med stor sannolikhet kommer ta skada när allt fler ser fördelarna med
fossilfria energikällor och farorna med fossila sådana. Risken är stor att investeringar i
fossilindustrin kommer att resultera i så kallade “stranded assets b ”. Detta skulle vara problematiskt
för kårens tillgångar. Fossilindustrin ger för övrigt idag inte bättre avkastning än andra alternativ.
(4)(5)(6)
Redan idag har ett stort antal företag och organisationer divesterat med totalt 2.6 triljoner
dollar. Bland de som har divesterat finns Cambridge, svenska kyrkan, Örebro stad och
Rockefeller familjen. Senast i Sverige att divestera är Uppsala kommun. (7)
a Desinvestera

eller divestera betyder att tillgångar flyttas från en bransch/specifikt bolag eller liknande. Till exempelvis
ur
vapenindustrin.
b Stranded assets innebär exempelvis att ekonomiska tillgångar blir låsta av t.ex. politiska beslut och sänkta kostnader för
förnybara industrier.
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Beslut

Emil Axelsson, Elvira Lindström, Johan Hansson och Paulina Koskenniemi föreslår
fullmäktige
•
•
•

Att omedelbart upphöra att investera medel, direkt eller indirekt, i fosilindustrin.
Att inom fem år ha desinvesterat ur fossilindustrin, och därmed vara helt fria från
direkt och indirekt ägande i fossila bränslen.
Att regelbundet och på ett transparent sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå
fossilbränslefria investeringar.

Källor
(1) Understanding and response to climate change (2008) (hämtad 2015-10-12)
http://dels.nas.edu/resources/static-assets/materials-based-onreports/
booklets/climate_change_2008_final.pdf
(2) Unburnable carbon by Carbon tracker (hämtad 2015-10-12)
http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2014/09/Unburnable-Carbon-Full-rev21.pdf
(3) Artic change by National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (hämtad 201510-12)
http://www.arctic.noaa.gov/detect/global-temps.shtml
(4) Structure of scientific opinion on climate change (2011) (hämtad 2015-10-12)
http://journalistsresource.org/studies/environment/climate-change/structure-scientificopinionclimate-change
(5) Morningstar, raw stock data (hämtad 2015-10-12)
http://news.morningstar.com/stockReturns/CapWtdIndustryReturns.html
(6) Bank of england warns about the carbon boubble (hämtad 2015-10-12)
http://www.marketpulse.com/20150303/bank-of-england-warns-about-carbon-bubble/
(7) Fossil free global (hämtad 2015-10-12)
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Kårstyrelsens yttrande angående motion
14.1.1 Deinvestering ur fossila bränslen
Kårstyrelsen föreslår fullmäktige
att ålägga motionärerna att till KF 3 återkomma med en tydlig definition på
innebörden av ”fossilindustrin” samt ”fossilbränslefria investeringar”.
att bordlägga 14.1 till KF 3.
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Val av
Huvudstuderandeskyddsombud

Jennie är en positiv tjej som studerar sitt fjärde år på Civilingenjör Arkitektur. Hon är i
dagsläget aktiv i Serveringslaget på STUK samt har tidigare engagerat sig som
Studentskyddsombud för Geosektionen, vilket ger henne en god förståelse och insikt i
frågor rörande studiemiljö. Genom sin sunda syn på rollen som ideell medarbetare i
Teknologkårens ledningsgrupp har hon bra förutsättningar för att hantera studierna
parallellt med uppdraget som huvudstuderandeskyddsombud.
Att lyssna och föra fram andras åsikter är något Jennie brinner för samt hennes
strukturerade arbetssätt kommer bidra till postens fortsatta utveckling. Valberedningen
anser Jennie vara en mycket lämpad kandidat som kommer göra sitt yttersta i den
framtida rollen som huvudstuderandeskyddsombud för Teknologkåren 15/16.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kårfullmäktige
att

välja Jennie Larsson Huvudstuderandeskyddsombud för verksamhetsåret 15/16
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Val av Internrevisor

Johan är en veteran här på Luleå tekniska universitet då han började studera här 2007.
Han har engagerat sig i en rad olika uppdrag här på universitetet, så som Lulespexet,
Snapsakademin, STUK, med flera. Under två år, 2012-2014, satt han även som
arvoderad i Teknologkårens styrelse på posten Sociala enhetens ordförande.
Johan är organiserad och stabil som person och han gillar att anta nya utmaningar, vilka
är bra egenskaper då Teknologkåren saknat internrevisor de senaste åren. Han har god
insikt i rollen som internrevisor och hans erfarenheter inom Teknologkårens styrelse
gör att han även är insatt i hur organisationen fungerar. Valberedningen anser Johan
vara mycket lämpad för uppdraget som internrevisor.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kårfullmäktige
att

välja Johan Albihn till internrevisor för verksamhetsåret 15/16
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Val av Adel
Simon Bäckman - Event
Simon är positiv, driven och social med en bakgrund inom eventbranschen som ordförande för
Idesix. Han är en ansvarsfull kille med mycket nytänkande vilket gör att han kommer kunna
utveckla projektet på ett galant sätt. Hans stora kontaktnät och engagemang är starka
egenskaper som kommer gynna honom i skapandet av nolleperioden 2016.
Sara Kjellin - Phösaransvar
Sara har erfarenheter från KFUM:s scoutrörelse där hon bland annat varit ungdomsledare samt
anordnat dagsläger. Hon har även erfarenheter från att ha jobbat med funktionsnedsatta barn
samt instruerat i Judo. Med sin positiva och nyfikna inställning tror vi att hon är perfekt som
Phösaransvarig Adel för Nolleperioden 2016.
Sara Suikki - Ekonomi
Sara är en engagerad och driven person med tidigare erfarenheter inom det ekonomiska. Hon
har under sina 5 år som anställd vid Teknikens Hus fått ansvaret för budgetuppföljning och har
tidigare erfarenheter inom arbetsledning. Med hennes tidigare erfarenheter, höga ambitioner
och engagemang tror vi Sara kommer göra ett strålande jobb som ekonomiansvarig adel 2016.
Emma Nordekvist - Info/PR
Emma är ansvarstagande, flexibel och eftertänksam med många tidigare engagemang då hon
bland annat suttit som vice ordförande i lurharne och engagerat sig i M-styrelsen. Med Emmas
förståelse för Universitetets olika föreningar, goda struktur och intresse för det grafiska gör
henne passande för positionen som adel med ansvar för Info/PR.

Förslag till beslut
Adelvalberedningen föreslår kårfullmäktige
att
att
att
att

välja Simon Bäckman till Adel 2016
välja Sara Kjellin till Adel 2016
välja Sara Suikki till Adel 2016
välja Emma Nordekvist till Adel 2016
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Pågåendelista för fullmäktige
Från 2014/2015
§23.1.1 Proposition Teknologkårens Centralorganisation

Kårfullmäktige beslutade

att Ålägga valberedningen att bereda val av en moderator som under
verksamhetsåret omarbetar förslaget av Teknologkårens
centralorganisationsstruktur. Moderatorn har sedan mandat att
tillsätta fokusgrupp själv.
att Valet av moderator till fokusgruppen av Teknologkårens
centralorganisationsstruktur läggs fram på KF-4 2015.
§23.2.1 Proposition Nolleperiodens framtid

Kårfullmäktige beslutade

att

Ålägga ledningsgruppen att se över Nolleperioden som
projekt och rollspel.

§23.3.1 Proposition Anonyma tentamens

Kårfullmäktige beslutade

att

§75.2

Ålägga ledningsgruppen att göra en omvärldsbevakning och
handlingsplan för att lägga fram till LTU.

Övriga val

Kårfullmäktige beslutade
att
att
att

Teknologkåren
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delegera valet av Utbildningsenhetens vice ordförande för
verksamhetsåret 2015/2016 till kårstyrelsen.
delegera valet av suppleant i anställningsnämnden för
verksamhetsåret 2015/2016 till kårstyrelsen.
återremittera valet av Internrevisor för verksamhetsåret
2015/2016 till valberedningen.
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Ledningsgruppens rapport till KF 2 – 15/16
Simon Persson – Kårordförande
STP - SpontanTentaPub
Onsdagen den 28 oktober tog ledningsgruppen ett initiativ att tillsammans med Luleå Studentkår
hålla STUK öppet som onsdagspub. Ett väldigt roligt och uppskattat evenemang som trots
tentaperiodens obarmhärtighet bjöd in till lite ”face-to-face”-häng med ledningsgruppen.
Seminarium ”Vad är en våldtäkt”
Ett samarbete med RFSU, Luleå Studentkår och FATTA där Sofi Folkesson besöker oss den 4
november och föreläser kring sexuellt våld och om kampen för samtycke I praktik och lagstiftning.
Adlar
Adelvalberedningen har hållit samtliga intervjuer och kommit fram till de fyra kandidater som idag
ligger upp för val på KF. Det var många intresserade och många väldigt bra kandidater vilket
gjorde arbetet positivt svårt. Adelvalberedningen är dock övertygade om att dessa kommer göra en
grym nolleperiod.
Inspirationsdag med Sveriges Ingenjörer
Den 27 oktober höll Sveriges Ingenjörer en inspirationsdag för REFTEC-kårerna. Frågor kring
bland annat engagemang efter studierna behandlades, genomströmning av ingenjörer nationellt,
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Christian Olsson – Vice Kårordförande
Kårhusrestaurangen i Luleå AB
Genomför rekrytering av styrelseledamöter till Kårhusrestaurangen i Luleå AB. Det är nu stängt för
nomineringar och intervjuer av de nominerade genomförs tillsammans med Luleå Studentkår.
IT-beredning
I nuläget pågår revidering av IT-strategin inför 2020. En workshop har genomförts i syfte att lyfta
fram studenters perspektiv på hur de strategiska IT-målen bör prioriteras och om de inkluderar rätt
saker. Studenters möjlighet att påverka upplevelsen av datorsalar har framkommit som ett område
för förbättring och kommer lyftas vidare till en vidare workshop.
Sektionskontakt
Samtal sker med Kirunasektionen för hur vi kan vidare vara ett stöd i deras situation gällande för få
engagerade under sektionen.
Kassörsråd
Genomfört ett kassörsråd tillsammans med kansliet och kassörerna från campussektionerna. Rådet
är ett forum at ta upp generella problem, funderingar samt bokföringstekniska frågor.
VORK möte i Linköping
Har deltagit på konferens med de övriga Vice Kårordföranden i de övriga RefTec kårerna. Några
av de ämnen som diskuterades var ekonomisk uppföljning, arbetsledning och kårernas relation till
deras universitet.

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 16.1.2
Kårfullmäktige 2-15/16
Sammanträdesdatum
2015-11-05
Sidan 3 av 10

Teknologkårens fullmäktige

.

Jennifer Davidsson – Utbildningsenhetens ordförande
Kunskapsmentorerna
Mentorerna har sedan förra KF rekryterat sina adeptgrupper och haft några möten. Mentorsmöten
för uppföljning och vidare planering har skett varannan vecka med projektledarna. I dagsläget
planeras en föreläsning för adepterna och en avslutning innan juluppehållet. Har haft dialog med
skolan kring kommande års budget för mentorsprojekten för att se möjligheten att bidraget inte
sänks.
Årets lärare
Årets lärare har utsetts av juryn. Vinnaren har blivit underrättad och kommer att offentliggöras
inom kort. En reglementesändring har kommit som förslag från juryn vilket kommer att underlätta
för kommande års nomineringar.
E-lärandestrategi
Har varit representant för framtagandet av LTU’s e-lärandestrategi. Mål och handlingsplan har
tagits fram och väntar nu på godkännande av rektor. Strategin är till för för att säkerställa att LTU
håller sig i framkant gällande teknik och e-lärande.
Konferens TFN i Piteå
Har under två dagar varit i piteå med de två fakultetsnämnderna för att diskutera gemensamma
frågor så som LTU’s omvärldsbevakning och utbildningsorganisation.
Övergripande Kvalitetssystem - projekt
Skolan har ett projekt för att se över de olika kvalitetssäkringssystemen som finns på skolan och hur
de fungerar. Har haft en uppstartande workshop och kommer att fortsätta med det arbetet i
december.
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Pernilla Malmgren – Sociala enhetens ordförande
Av4ningen
Arbetet med Av4ningen håller på för fullt, det mesta är i princip klart. Anmälan är fortfarande
öppen och stänger den 2 november. Därefter kommer det fördelas extra platser till de som önskat
det. Sista betaldag är den 8 november.
Reftec
Har tillsammans med de andra kårerna i mitt utskott STORK (Studiesociala ordförandenas

rådskonferens) diskuterat ”lika villkor” som många skolor i landet jobbar hårt med. Dock
ligger LTU lite efter med detta, men min förhoppning är att starta upp detta arbetet mer
på LTU.
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 kommer även
lämna vidare ett antal namn för nominering till ÖPH.
Overaller
En beställning på 325 overaller har gjorts för att kunna tillgodose de beställningar som gjorts nu
och för att kunna ha ett framtida lager. Detta lager kommer delvis vara på Ullharens lokaler i södra
Sverige men även fylla på vårt lager hit.. En leveranstid på ca 3 dagar kommer då gälla istället för
den långa leveranstid som gäller idag då de måste sy overallerna först.
Studiemiljö
Ombyggnationerna i A-huset förväntas vara klara under våren 2016 och de nya studieplatserna i Ahuset ska få lite småjusteringar när de ”stora” byggnationerna är klara. Det kommer tillkomma ännu
fler studieplatser i A-huset. Fiket kommer förhoppningsvis öppna i december, men förhandlingar
pågår fortfarande. Gelbe kommer börja renoveras efter att microlandet i A-huset blivit klart. Även
biblioteket kommer påbörja sina obyggnationer inom en snar framtid, förhoppningsvis utan att
störa studiemiljön under dagtid.
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Linus Halldén – Phaestmästare
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Sara Lundström – Projektledare för LARV
Rekrytering av LARV-crew
• Projektgruppen har nu nästan rekryterat alla sina koordinatorer. De poster som fortfarande
är vakanta är sponskoordinator och godskoordinator.
• LARV söker nu funktionärer och för tillfället är antalet sökande uppe i 63 stycken.
Anmälan stänger den 23/11.
Rekryteringen är nu i full gång och två rekryteringsevent har utförts. Marknadsföringen har skett i
form av at vi innan tenta-p utförde ett rekryteringsevent via närvaro i ljusgården och B-torget.
Sedan utfördes även en rekryteringslunch måndagen den 19/10 med huvudsyftet att informera om
vilka funktionärsposter vi söker. Framöver kommer fokus fortfarande ligga på att rekrytera
funktionärer men studenter kommer även få chansen att önska företag de skulle vilja se på mässan.
LARV-crew
Har haft uppstartsmöte med projektgruppen och koordinatorer där vi informerat om bland annat
vad LARV är och dess organisationsstruktur. Efter det lades sedan fokus på att diskutera och
fastställa spelregler för LARV 2016.

Företagsanmälan
Den 18 oktober stängde den inledande anmälan för företagen till LARV 2016 och den fullständiga
anmälan har nu öppnat upp. I skrivande stund ligger antalet anmälda företag på 75 stycken och jag
och anmälningsansvarig jobbar hårt för att få hit nya och spännande företag.
Innovationsrummet
Under LARV 2016 kommer Innovationsrummets koncept och tanke bevaras från föregående år.
LARV vill lyfta fram mindre företag och även lyfta fram inspirerande studentprojekt genom att
erbjuda dem en plats på mässan. Den exakta utformningen av innovationsrummet i år är under
utveckling tillsammans med Anmälningsansvarig och hans koordinator.
Teambuilding med Uniadens projektgrupp
För tredje året i rad reste LARVs projektgrupp ner till Umeå för en heldag (10/10) med
workshops 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 framåt för båda mässorna.

Representation
• Deltagit på företagsfrukost med Luleå Näringsliv den 25 september med tema digital
infrastruktur.
• Inspirationsdag med Sveriges Ingenjörer den 27 oktober.
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•

Future@Work den 13 oktober
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David Söderberg – Kommunikationsstrateg
Reftec

9-11 oktober spenderades i Umeå tillsammans med infoansvariga från andra universitet.
Medlemsrekrytering, engagemang och internkommunikation diskuterades.

Infrad

19/10 genomfördes oktobermötet. Affischeringsregler och början på marknadsföringsmål för TKL
togs fram. Försöker reda ut vissa frågetecken kring hemsidan. IT-utskott söks fortfarande för TKL
centralt.

Podio

Podio är ett program som underlättar arbetet vid större projekt. Det har även fördelen att det är
gratis för studenter och ideella föreningar. KS har beslutat att införa detta styrningssystem i framtida
LARV & NPG projekt. Sitter i dagsläget och försöker bli expert så man kan hålla en grundkurs för
NPG16 när hela truppen har blivit valda.

PREvent

Ansökningsperioden för PREvent är över för tillfället och KOMS & AO har valt att välja in Sara
Kafi och Lisa Hilferink till gruppen.
Programföreningsutvärdering
Vid KF5 detta verksamhetsår ska det utvärderas om satsningen på att starta upp programföreningar
var lyckad eller inte och vad vi ska jobba mot i framtiden. Sätter ihop material för att kunna ta
fram underlag till ett framtida beslut.
Workshops
Deltagit i olika workshops med LTU, bland annat om IT-visioner och tentamensprocessen.
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Anders Jönsson – Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Genomförda event
• Future@work i samarbete med både Luleå Studentkår och Exjobb Luleå
• Rekrytering av tävlande till Sandviksklassikern
• Exponering av Mecenat on Campus på regnbågsallén.
Långsiktiga avtal
Flera långsiktiga avtal har tagits fram och kommer tas fram. Ett arbete för att främja flera event av
sammar arrangör pågår. Förhoppningen är att kunna ha flera event med partner av denna typ
färdiga för kommande vår.
PREvent
• Rekrytering till har genomförts och 2 nya medlemmar har tillförts.
• Den 17-18/11 kommer arbetsgruppen att åka till KTH för att gå på ARMADA I teambuildande syfte.
• Fortfarande finns några tomma platser i arbetsgruppen
Arbetsmarknadsrådet
Samtliga sektioner har kommit igång på ett bra sätt med sina arbetsmarknadsplaner trots att de I
dagsläget har olika förutsättningar. Stor vilja finns för att samverka och diskutera vilket ger goda
förutsättningar för framtida arbete.
Tentakaffe
• Under tentaperioden i LP1 stod Telia för kårmedlemmarnas kaffe.
• Detta skedde gemensamt med LS för att förenkla arbetet.
Entreprenörsveckan
• Teknologkåren bidrar till entreprenörsveckan på torsdagen den 12/11 med en
inspirationsföreläsning av Matz Engman från Luleå Näringsliv AB.
• Just nu söks sponsor för enklare middag under föreläsningen.
Småföretagsdagen
Just nu arbetas mycket med att ta fram förusättningarna för ett koncept tillsammans med LS. Ett
event där små privata företag i närområdet får exklusiv exponering mot studenterna utan att det
finns större företag med i bilden. Konceptet diskuterades ursprungligen fram under ett
Samrådsmöten inom Luleå Näringsliv AB där det framkom ett stort behov från flera
representanter.
Viktigt med Eventet är att det inte ska påverka LARV-projektet åt ett negativt håll och därför
presenteras även LARV-konceptet för företagen under arbetet. De företag som ej vill delta vid
LARV av olika anledningar.
Representation
• Deltagit vid företagsfrukost med Luleå Näringsliv den 25 september
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•
•

Inspirationsdag med Sveriges ingenjörer den 27 oktober.
Kommer att delta vid Boden Science Parks event för datacenter utvecklingen under den
29 oktober.
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