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Anmälningsärenden
Sektioner
Maskinteknologsektionen
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
 Städat och rensat styrelsens förråd
 Varit på konferens på KTH
 Efterfestlokalen Julius har haft björnbrunsten
 Vår arbetsmarknadskontakt rekryterar till ett utskott
 Vårt aktivitetsutskott har haft en brunch
rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
 Genomfört sektionsmöte 2 där en ny projektledare till M-jet väljs
 6M’s årliga julsittning med Sohlkällan
 Pi har haft julpi

Geosektionen
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
 Omstrukturering av projektet hemresande student för program under SBN
 Deltagit på workshop angående studiemiljö
 Lunchföreläsning med LKAB
 Geopub
 Sektionsmöte 26/11 - Tillsatt delar av ny styrelse
rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
 Geolussebalen
 Fest för aktiva inom Geosektionen
 Konferens i Lund
 Bunkerns julsittning

Sektionen för Industriell ekonomi
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
 Alumniföreläsning under entreprenörsveckan
 I-forum med programrådet
 I-sittning med tema studenten
 Caseveckan i samarbete med Vendemore
 Förberedande övningscase med CaseGroup inför caseveckan
 Lunchföreläsning med information om ESTIEM
 Council Meeting i Wien med ESTIEM
 I-Konferens i Lund
 T.I.M.E.S, internationell casetävling
 Alumniträff i Göteborg
 Presentation av alumnirapporten
 Building your brand med PR-utskottet och Arbetsmarknadsutskottet
 Tjejkvällen med arbetsmarknadsutskottet
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rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
 Överlämning till nya styrelseledamöter
 Julfest för sektionens engagerade
 Programråd
 Workshops med samtliga utskott inom jämlikhetsarbete
 Tillsätta projektgrupp för arbete med hemsidan

Datasektionen
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
 Sektionsmöte
 Fortsatt arbetet med .DLL, snart biljettsläppsvecka!
 Genomfört D.A.D
 Medverkat i den gemensamma studiemiljöworkshopen
 Omlokaliserat vårt arkiv
 Startat upp Data-ordfrad, ett ordföranderåd med programföreningsordförandena
 Datas och Rymds programföreningar har haft årsmöten
 XP-el har temporärt flyttat ut ur sin lokal pga renovering
 Börjat bygga hemsidan datasektionen.teknologkåren.com
 Byter emailsystem
 Adventsfika
rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
 Mer jobb med .DLL
 Utvärderingsworkshop med datastyrelsen och programföreningarna
 Datajulmorgon
 Representera på Luleå gymnasieskolas öppet hus
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Bergsskolans studentförening, Ordförande Elias Larsson
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
 Läxhjälp för våra studenter.
 Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, hockey och blandade aktiviteter.
Pubkvällar.
 ”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på de som
spelar.
 Examenskommittén arbete fortskrider.
 LiquidusLiteratus – Gästföreläsning på kåren.
 Maskerad.
 Mitterminsmiddag.
 Valberedningen börjar sitt arbete.
rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
 Läxhjälp för våra studenter.
 ”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på de som
spelar.
 Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, ishockey och blandade aktiviteter.
 Pubkvällar.
 Investering i nytt ljudsystem kåren.
 Valberedningens arbete fortskrider.
 Hockeyresa Karlstad, FBK-DIF.
 Julbord + luciafirande.
 Programråd för LP1.
Doktorandsektionen

Adel
Rapporterar på mötet

SMK
Rapporterar på mötet

STUK
Rapporterar på mötet

Valberedningar
Rapporterar på mötet
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Proposition likabehandlingsplan för
Teknologkåren
Bakgrund
I dagsläget finns det inget strukturerat likabehandlingsarbete på Teknologkåren och inom LTU.
För att kunna göra Teknologkåren mer inkluderande och skapa rutiner för hur kåren ska arbeta
för att nå en större mångfald, både internt och på universitetet, behövs det en arbetsplan. Sådana
planer finns redan på de flesta andra tekniska studentkårer.
En sådan arbetsplan skulle stödja Sociala enhetens ordförandes strategiska arbete inom
likabehandling och engagera fler personer inom denna fråga.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige:
att
uppdra Sociala enhetens ordförande att rekrytera en arbetsgrupp för att ta fram en
likabehandlingsplan.
att
arbetet med likabehandlingsplanen ska delrapporteras på KF5 verksamhetsåret
2015/2016.
att
likabehandlingsplanen ska läggas fram för beslut på KF7 verksamhetsåret
2015/2016.
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Mandatfördelning
Beslut
Fullmäktige har att besluta om mandatfördelningen för nästkommande verksamhetsår. Med stöd
från Teknologkårens reglementessamling 3.6 och en färdig excelmall har denna tagits fram till
följande.

Med detta föreslår kårstyrelsen till kårfullmäktige
att

bifalla mandatfördelningen för verksamhetsåret 2016/2017.
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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

delegera valet av Utbildningsenhetens vice ordförande för
verksamhetsåret 2015/2016 till kårstyrelsen.
delegera valet av suppleant i anställningsnämnden för
verksamhetsåret 2015/2016 till kårstyrelsen.

Teknologkåren

Expedition

Organisationsnr: 8970005388

www.teknologkaren.se

vid Luleå tekniska universitet

Tfn: 0920-49 25 80

PlusGiro: 810674-2

exp@teknologkaren.se

971 87 Luleå

Fax: 0920-49 25 79

Bilaga: 26.1.1
Pågåendelista
Kårfullmäktige 3 - 15/16
2015-12-03
Sida 8 av 26

Teknologkårens fullmäktige

Från 2015/2016
§14.1.1 Desinvestering ur fossila bränslen

Kårfullmäktige beslutade
att
att

Ålägga kårstyrelsen att se över möjligheterna att uppdatera
placeringspolicyn rörande fossilfri placering.
Ålägga kårstyrelsen att presentera ett förslag för KF
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Ledningsgruppens rapport till KF 3 – 15/16
Simon Persson – Kårordförande
Akademisk högtid

Varje år sker en Akademisk högtid där promoveringen av doktoranderna sker. Detta i
samråd med Rektor, tidigare hedersdoktorer, dekaner och professorer. Min uppgift där är
att gå i processionen och dela ut priset för årets bästa handledare, som i år gick till Vinit
Parida.
Seminarium ”Vad är en våldtäkt”
Detta genomfördes i ett överfullt A109, väldigt kul att se så stort intresse från studenter
och att frågan intresserar så mycket människor. FATTA, RFSU och vi kårer tycker allihop
att det var en väldigt givande föreläsning.
Formaliaträning
Tillsammans med Marika Gille samordnat en utbildning i formalia på efterfrågan från
Ordfrad samt eget initiativ från Marika själv. Vi hoppas kunna utveckla sektionernas
förmåga med mötesstruktur och protokollskrivning.
Universitetsstyrelsen i Piteå

Tillsammans med universitetsstyrelsen åkte vi på internat till Piteå för att hålla
strategidiskussioner och ett formellt styrelsemöte. Det pratas mycket om internrevisionen
då det nyligen tillsatts en ny chef på den posten. Man pratar även om långsiktiga
ekonomiska satsningar, både på grund- och forskarnivå. Vi fick även se den mytomspunna
orgeln i Acusticum, men allmänt också få se hur skolan där ser ut, hur de behandlar frågor
som vi berörs av här, så överlag var det ett bra utbyte.
Av4ningen
Den 28/11 är det dags för Av4ning för avgångsstudenterna på tekniksidan. Planeringen är
nu i slutskedet och utvärderingar har redan påbörjats på det gångna arbetet. Oförutsett
höga kostnader på lokalen gjorde också att mer påverkansarbete har förts gentemot Luleå
kommun. Via studentstadsgruppen med representanter från bland annat Lulebo, LLT, Visit
Luleå och tillväxtkontoret har problematiken lyfts för att långsiktigt se över vårt samarbete
med kommunen överlag. En fokusgrupp ska tillsättas för att stärka samarbetsviljan mellan
kårerna och kommunen.
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Bostäder
Fortsatt påverkansarbete, främst mot kommunen i samma grupp som ovan. Den stora
problematiken ligger i att aktörer på marknaden börjar bli oroliga för framtiden med tanke
på hur mycket byggen som är planerat att färdigställas redan som till nästa år, och många
aktörer avvaktar i dagsläget att planera nytt.
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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.
Doktorandsektionen
Arbetar tillsammans med ordförande för doktorandsektionen med att ta fram förslag på
förbättringar för Doktorandsektionens möjligheter att hantera sin ekonomi.
LTU-arbetsplats
Utvärderar styrelsens samarbete med LTU gällande LTU-arbetsplats.
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Jennifer Davidsson – Utbildningsenhetens ordförande
Kunskapsmentorerna
Mycket av arbetet har nu varit fokuserat mot LTU för att diskutera hur projektet ska in i deras
verksamhet men också försöka få upp det sänkta anslaget som skolan har haft som förslag.
Mentorerna har arbetat mycket självständigt nu och sen senaste KF har de haft en till
aktivitet/teambuilding samt mentorsmöte. Nu planeras en avslutning för samtliga inom projektet
och utvärderingar tas fram.
Nya roller inom utbildningsenheten
Ett förslag har tagits fram för hur en ny omfördelning av arbetsuppgifterna inom
utbildningsenheten bör se ut. Största skillnaden blir att UO inte längre är projektledare för
Kunskapsmentorerna utan blir en extern roll. UvO jobbar inte heller längre med
internationalisering utan mer mot studenträtt. Mer utförliga beskrivningar finns i bilaga till KF3.
Sektionstillskottet
Har beräknat och tagit fram höstens sektionstillskott. Har även uppmärksammat felaktigheter kring
tidigare beslut och budget vilket gör att det ser ganska annorlunda ut i år. Har tagit fram en rapport
som beskriver problematiken och varit med och arbetat fram potentiella lösningar.
International office
Då en UvO inte finns i dagsläget så har jag representerat på höstens första möte med International
office och planerar att fortsätta arbetet kring internationalisering. På mötet diskuterades bland annat
att LTU är väldigt dåliga på att rekrytera masterstudenter utanför Europa och vilka svårigheter som
finns när det gäller att åka utomlands för praktik eller studier för en student på ett svenskt lärosäte.
Pedagogisk utvecklingsfond
Läst och betygsatt ansökningar som har kommit in till denna omgång för pedagogisk
utvecklingsfond. En fond där lärare kan söka pengar för goda idéer för att utveckla kurser och
liknande. Bedömarmötena är avklarade och snart kommer sista mötet där det bestäms vilka som får
pengar.
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Akademisk högtid
Varit på akademisk högtid för att se doktorerna och professorerna på ceremonin samt representerat
på banketten på kvällen.
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Pernilla Malmgren – Sociala enhetens ordförande
Av4ningen
Av4ningen kommer ha genomförts, uppdatering kommer på KF3
Reftec

Har tillsammans med de andra kårerna i mitt utskott STORK (Studiesociala ordförandenas
rådskonferens) diskuterat studiemiljö. Detta för att kunna vara med och påverka arbetet på
våra olika universitet.
Nolleperioden
De nyinvalda Adlarna har haft möte med LS generaler, de har nu påbörjat arbetet med att försöka
hitta ÖPH:er.
Studiemiljö
AMK (ArbetsMiljöKommitén) har haft sammanträde. Där har man diskuterat en rad olika frågor.
Dock är det mest fokuserat på personalen på LTU.
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Linus Halldén – Phaestmästare
TKL-kampen
Fortsatt arbete att utveckla TKL-kampen.
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Sara Lundström – Projektledare för LARV
Rekrytering av LARV-crew
Funktionärsanmälan stängde den 23/11. 141 sökande till funktionärsposterna för årets
LARV-crew, vilket är lite färre än förra året. Vi i LARV är ändå mycket nöjda och glada
över att så många studenter vill vara med och skapa LARV 2016 tillsammans med oss! Det
som händer framöver är att under vecka 48 kommer det skickas ut ett infomejl till LARVcrew om vilken funktionärspost de blivit tilldelade. Under vecka 49 kommer sedan
matchningen mellan företag och företagsvärd påbörjas. Måndagen den 7/12 kommer det
vara informationsmöte för alla funktionärer. Måndagen den 14/12 kommer ett till
stormöte äga rum men som kommer vara mer inriktat på inspiration och utbildning av alla
engagerade.
Reftec och ARG

Utnarm, Uppsalas mässa, 4-5/11

Den 4/11 var det ARG-möte. Under mötet diskuterades kommunikation och
marknadsföring, vilket var väldigt inspirerande och gav mycket nya idéer. En av de idéer
som hämtades är hur vi skulle kunna använda oss av alternativa marknadsföringsvägar för
att skapa uppmärksamhet och mervärde för vårt varumärke. Deltog under den 5/11 på
Uppsalas mässa och även deras bankett. Hämtade inspiration och idéer samt träffade
företag som är intressanta att få upp till vår mässa.

Armada, KTHs mässa (Stockholms mässa), 17/11-18/11

LARVs projektgrupp besökte KTHs mässa Armada, där vi även deltog på ARGageddon
som är ett diskussionsforum för de olika projektgrupperna inom Reftec. Projektgruppen
fick även chansen att mingla med företag under dagen. Det var ett mycket givande och
inspirerande utbyte!
Företagsanmälan
Den 30 november stängde den fullständiga anmälan för företagen till LARV 2016. I
skrivande stund ligger antalet anmälda företag på 91 vilket är 9 företag från budget. Jag
och anmälningsansvarig jobbar nu hårt för att få in de sista företagen till mässan.
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. Dialoger med innovationsrumsansvarig tillsammans med Luleå
Sience Park och Luleå Näringsliv pågår och anmälan för företagen har öppnat.
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Teambuilding med projektgrupp och koordinatorer
Den 7 november genomfördes en uppskattad teambuilding tillsammans med
projektgruppen och koordinatorer. Under dagen utfördes aktiviteter som utmanade både
samarbetsförmågan och kommunikationsförmågan. På kvällen var det sittning där syftet var
att alla skulle lära känna varandra och känna att de är en del av LARV.
Prep-Week
Planeringsfasen är nästintill klar för LARVs förberedande vecka, Prep-Week (v.50). PrepWeek är ett koncept som görs för tredje året i rad och menar på att förbereda och aktivera
studenter inför LARV-mässan. Det handlar även om att skapa en nyfikenhet på
näringslivet. Veckan kommer bland annat innehålla CV-granskning, sommarjobbsmässa,
tävlingar, modevisning i ljusgården, föreläsningar med Career Center och Sweco med
mera. Håll utkik på hemsidan och sociala medier för mer information!
Representation
 Deltagit på företagsfrukost med Luleå Näringsliv den 30 oktober med tema
spetsforskning för tillväxt
Business at Luleå Science Park med tema Digitalt entreprenörskap den 19 november
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David Söderberg – Kommunikationsstrateg
Armada, KTH
Var tillsammans med utskottet PREvent och besökte Armada på KTH, besökte mässan
och deltog i givande diskussioner med liknande utskott från de största teknologkårerna i
Sverige.
Veckans engagerade
I hopp om att öka förståelsen till varför man engagerar sig samt fungera som ett extra
rekryteringsknep lanserade jag ”Veckans engagerade”. Resultatet finns på
http://teknologkaren.se/engagera-dig och det finns även med ett segment i veckomejlet.
ÖPH
Har hjälpt Adlarna att nå ut med ÖPH rekryteringen genom TKL’s kanaler.
PREvent
Har tillsammans med PREvent satt upp en grov tidsplan för den temavecka som PREvent
ska anordna v.17.
Av4ningen
Hjälper till att förbereda diverse moment. Bland annat det grafiska, samt menybladen och
dukning under fredagen 27:e.
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Anders Jönsson – Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Långsiktighet
Under perioden oktober-november har fokus legat på att stärka redan existerande
långsiktiga samarbeten. De två fackföreningarna Unionen och Sveriges Ingenjörer kvarstår
som goda partners medan LKAB återigen gått in i ett samarbete med Teknologkåren.
Avtalet med Fello AB har stärkts ytterligare och några nya intressenter har uppvaktats. Just
nu pågår ett arbete med att ta fram ett långsiktigt avtal med Academic Work.
Exjobb Luleås styrgrupp
Efter att båda kårerna blev utslängda ur styrgruppen har AO arbetat med hårdhandskarna
mot LNAB samt Exjobb Luleå. Detta för att motverka en minskning av inflytande bland
studenter. Kårerna har nu återigen platser i styrgruppen.
Career Centers styrelse
Den 23 november hölls ett möte vid Nordkalotten där Student Consulting redovisade sin
framtidsplan. AO framhöll vikten av ett gott samarbete med kommunerna då både
representant från Bodens tillväxtkontor samt Luleå tillväxtkontor fanns på plats.
Tentakaffe
Under tentamensperioden LP1 fixade Teknologkåren ett tentakaffesamarbete med Telia
Sonera AB där vi valde att även inkludera Luleå Studentkårs medlemmar. Telia var väldigt
nöjda med hela processen och visade intresse på framtida samarbeten inom andra områden.
Entreprenörsveckan

Teknologkåren tillsammans med Luleå Studentkår bidrog till LTUs entreprenörsvecka
genom att hålla en föreläsning tillsammans med Matz Engman från Luleå Näringsliv AB.
Samarbete med StiL
Efter upprättandet av avtalet med StiL där de kår-aktiva får ett reducerat pris på ett
träningskort kommer nästa del i samarbetet. 2 frilufts-evenemang ska genomföras mellan
Teknologkåren, Luleå Studentkår samt StiL. Det är nu bestämt att de båda placeras under
vårterminen och en grundtanke är att den första ska ske i samband med Big air och den
andra i samband med stadsmaran.
PREvent
Arbetet med PREvent utskottet har mynnat ut i en tidsplan för upprättandet av en
temavecka under våren. PREvent har deltagit vid mässan ARMADA vid KTH för att
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skapa en inspirationsbild. AO tag tillsammans med Näringslivsansvariga vid 3 andra kårer
fram ett underlag för en workshop.
Representation
 Boden business park möte för etableringar av datacenterföretag 29e oktober
 Deltagit vid UTNARM under mässan, workshop och sittning den 5 november.
 Deltagit vid Armada under mässan, workshop och sittning den 17 november.
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Övrig information
Sektionstillskottet 2015
Två gånger per år betalas ett sektionstillskott ut till sektionerna under Teknologkåren (ej
doktorandsektionen). Summan är uppdelad i tre delar, där man får betalt för
utbildningsbevakningen (x), antalet medlemmar under sektionen (y) och ett fast belopp (z)
som beslutas av kårfullmäktige. Skellefteå, Kiruna och Bergsskolan har bara (y) och (z)
men får istället enligt reglemente 40 kronor per student under sektionen varje omgång
bidraget betalas ut.
Varför den här rapporten skrivs är för att uppmärksamma och informera felaktigheter som
blivit det här året gällande sektionstillskottet, vilket har gjort att det inte kan betalas fullt ut
i enlighet med reglemente och KF-beslut. Men också för att öka kunskapen om hur
sektionstillskottet ser ut, för att veta vad man faktiskt får pengar för.
Hur har det sett ut tidigare år?
Tidigare omgångar av utbetalning av sektionstillskottet har sett ut på det här sättet:
Campus Luleå
x = 10:- per student*
y = 30:- per medlem**
z = 2500:- (fast belopp/termin)
Delen för (x) är en kvot för utförd utbildningsbevakning som sedan multipliceras med 10:och antalet studenter (reglemente 3.8.1).

Utdrag från reglemente 3.8.1
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Campus Bergsskolan, Kiruna och Skellefteå
40:- per student*
y = 30:- per medlem**
z = 2500:- (fast belopp/termin)
Får 40:- per student som är oberoende av (x) i tidigare formel (ingen redovisning av
utbildningsbevakning).

* Beräkningsunderlag hämtas från LTUs årsredovisning, verksamhetsresultat för utbildning på

grundnivå och avancerad nivå. Beräkningarna utförs i enlighet med reglemente 3.10 Program
under TKL
** antalet potentiella medlemmar (APM)

Hur ser det ut i år?
De beslut och dokument som använts vid uträkning av sektionstillskottet är reglementet
för alla campus (3.8.1, 3.8.2, 3.8.6), beslutet kring rambudget (kårfullmäktige 7, 2015)
samt fullständig budget.
Första problemet dyker upp vid beslutet som togs vid KF7.

Utdrag från bilaga XXX från KF7
Enligt det här beslutet så har man ändrat (x) från att vara antalet studenter till att vara per
budgeterad medlem vilket går emot reglementet. Summan som sektionerna på campus
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Bergsskolan, Kiruna och Skellefteå får för sina medlemmar har ökat från 30 kronor till 40
kronor.
Det här gör att totala summan till sektionerna är mindre då antalet studenter är betydligt
fler är antalet budgeterade medlemmar.
Inom detaljbudgeten har man även missat att budgetera för 40 kronor per student för
campus Bergsskolan, Kiruna och Skellefteå, utan det är enbart budgeterat för (y), alltså
antalet medlemmar. Här har man alltså mest troligt blandat ihop begreppen och satt 40
kronor per medlem vilket egentligen ska vara per student och en miss kring formuleringen
av beslutet har skett.
Hur har sektionstillskottet beräknats i år?
Bidraget har beräknats i enlighet med beslutet som kårfullmäktige tog och vad som finns
budgeterat idag. Detta för att inte bli försenade med utbetalningen för att invänta på ett
nytt beslut från kårfullmäktige. Internrevisor har även fått ta del av det beslutet.
Så här har årets beräkningar gjorts:
Campus Luleå
x = 10:- per budgeterad medlem
y = 30:- per budgeterad medlem
z = 2500:- (fast belopp/termin)
Campus Bergsskolan, Kiruna, Skellefteå
y = 40:- per budgeterad medlem
z = 2500:- (fast belopp)

Totala summor till sektionerna HT 2015.
Antalet medlemmar är beräknade av kvoter (då nya beslutet är efter budgeterade
medlemmar) och alltså inte faktiska antalet medlemmar idag.
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Vad blir då skillnaden?
Sektionerna under campus Luleå har liknande summa eller lite mer i bidrag i jämförelse
med samma tidpunkt tidigare år. Däremot så är det campus Bergsskolan, Kiruna och
Skellefteå som märker en minskning även om höjd summa för medlemmar väger upp det
lite.

Maximal summa HT 2015
Skulle budgeten istället ha följt både reglementet och KF7 så skulle en maximala summan
till alla sektioner uppgå till 140560 kronor per termin, idag finns det 95000 kronor per
termin budgeterat, vilket gör att det saknas ca 91000 kronor fördelat under hela
verksamhetsåret.
Vad finns det för lösningar?
För att kunna betala ut mer idag behövs ett beslut av kårfullmäktige för ändringar i
rambudgeten. Att leta fram 90000 kronor från övrig verksamhet är dock inte det lättaste
och det ses nu över av kårstyrelesen.
Kårstyrelsen har idag två förslag till lösningar att diskutera och se över.
1. Se över rambudgeten och försöka hitta pengar för att kunna göra en fullständig
utbetalning inför våren, möjligtvis också för att komplettera det som fattades nu i höst.
2. ”Leva med” att misstag händer och att det ser ut som det gör i dagsläget. Göra en
utförlig budget och göra rätt inför nästa år men också “öppna upp” möjligheten att söka
pengar från sektionsfonden. Sektionsfonden har idag en del pengar vilket vi i sådana fall
kan godkänna bidrag till verksamhet inom sektionerna som sektionstillskottet annars skulle
ha använts till.
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Utbildningsenhetens roller
Bakgrund
Med kårobligatoriets fall 2010 gjordes omstruktureringar på utbildningsenhetens arbete och till
följd av detta är nu arbetsfördelningen inom enheten väldigt ojämnt fördelat. UvO’s
arbetsuppgifter är idag väldigt inriktade mot enbart internationalisering, vilket gör det svårare att
hitta intressenter till posten. Det finns även mer potential till ökat samarbete mellan UvO och UO
med mer likartade arbetsuppgifter. UO-posten innebär en hel del operativt arbete vilket inte är
önskvärt till en tänkt strategisk roll. Därför bör projektledarrollen för Kunskapsmentorerna flyttas
och mer ansvar fördelas till UvO. Vi i styrelsen har sett över arbetsfördelningen och arbetat fram
ett förslag till förändring som vi vill ta upp till diskussion.

Förslag till diskussion
Utbildningsenhetens vice ordförande

Posten går från att vara inriktad mot internationalisering till att vara inriktad mot
studenträtt. Det innebär att personen är “expert” inom studenträttsfrågor och är första
kontaktperson till utbildningsansvariga inom sektionerna för att kunna vara ett stöd vid
olika utbildningsfrågor och studentärenden. UvO har även ett övergripande ansvar över
utbildningsbevakning.se. Rollen fungerar lite som en “ordförande UBS” för att kunna
vara länken till sektionerna som UO idag har svårt att hinna med och som är så viktig för
utbildningsarbetet. UvO kommer också vara kvar som styrelsepost.
Utbildningsenhetens ordförande

Har samma arbetsuppgifter som tidigare men enbart strategiskt och övergripande ansvar för
projektet Kunskapsmentorerna, projektledarrollen lyfts ur UO-posten. Det strategiska
ansvaret är gentemot skolans verksamhet, budgetuppföljning, stöd till projektledare samt
rekrytering av denne.
Internationaliseringsarbetet hamnar även på posten som tidigare har legat under UVO’s
arbetsuppgifter. I dagsläget gäller det främst att representera på International office och
eget strategiskt arbete inom internationella studier.
UO har fortfarande god kontakt med utbildningsbevakarna på sektionerna och är med på
UBS-råden, skillnaden är att UvO blir som en första kontaktperson i frågor kring
studenträtt.
Projektledare Kunskapsmentorerna
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Projektledarrollen blir i förslaget en extern roll som vem som helst kan söka till.
Rekryteringsförfarandet går tillväga på samma sätt som när man tidigare har sökt till att bli
kunskapsmentor och UO står för rekryteringen. Kårstyrelsen godkänner valet av projektledare som
väljs under våren, och när denne är vald så är det upp till projektledaren att välja mentorer och
starta upp årets arbete. Uppdraget börjar under mitten på vårterminen och avslutas till juluppehållet
(för att underlätta för de som ska gå på exjobb men vill söka). Projektledaren står för planering,
uppföljning och möten med mentorer under projektets gång. Då mycket av planeringen kan ske på
sommaren och möten/uppföljning under hösten kan ske utöver dagtid anses det att det går att
kombinera projektledarrollen med heltidsstudier. Här kommer en fast arvodering att utgå som är
högre än mentorernas.
Frågeställning



Vad tycker ni om förslaget?
Vilka förbättringsmöjligheter finns?
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