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Anmälningsärenden
Sektioner
Maskinteknologsektionen
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
•
•
•
•
•

Tillsatt en ny styrelse
Genomförts Nolleperioden 2016
Rekryterat nya medlemmar till subgrupper och utskott
Genomfört sektionsmöte 1
PH1 har anordnat sitt årliga lådbilsrace

Rapporterar att till nästa KF är detta på gång:
•
•
•
•

6M kommer anordna Grottphaesten
HETS kommer ha anordnat en fest för programstudenter under HET
M-JET
SMART

Geosektionen
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:

Planerat och genomfört sektionsdagen och sektionsmiddagen under nolleperioden
•
•
•
•
•
•

Planerat och genomfört sektionsdagen och sektionsmiddagen under
nolleperioden
Teambuilding i styrelsen
Tillsammans med maskinsektionen haft lunchföreläsning med Munksjö
Hjälpt att anordna I-hörnan med I-sektionen
Planerat omstruktureringar i organisationen
Sektionsmöte 1

rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
•

Fortsätta arbetet med omstruktureringar i organisationen
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Sektionen för Industriell ekonomi
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
•
•
•
•
•
•
•
•

I-frukost
Lärt känna nya styrelsen
Planering av verksamhetsåret, verksamhetsplan
Nolleperioden
Utskottsrekrytering
Åre Ski-week
Sektionsmöte 1
I-hörnan tillsammans med geosektionen

rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
•
•
•
•

Sittning innan BEAT 1a oktober
Igloo-pub 5e oktober
Utbyteskväll
Finsittning

Datasektionen rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Gamla styret har klivit av och nya styret har klivit på
Delat ut ”goodiebags” till sektionens nya studenter innehållande diverse
information och merchandise från lokala IT-företag.
Hållit i sektionsdagen där alla nollor under sektionens program bjöds på
Norrlands troligtvis bästa kebab. Under dagen genomfördes en rundvandring
med underföreningar samt styret. Rundvandringen avslutades med tid hos
programföreningarna.
Genomfört sektionsmiddagen utomhus i äkta Rysslandtema.
Hållit öppet hus med underföreningar samt LUDD under första söndagen
under Nolleperioden.
Haft en lunchföreläsning i samband med Institutionen för System och
Rymdteknik (SRT) för nollor som skulle läsa Öppen Ingång och Tekniskt
Basår. Under föreläsningen bjöds det på mackor och kort information om
programmen som ligger under Datasektionen.
Varit ”värd” för Bumperballsstationen på Phaestivalen.
Haft sektionsmöte 0 för dem nya studenterna där mötesteknik gick igenom
och några ploj-ärenden togs upp.
Haft sektionsmöte 1 där det bland annat beslutades att Datasektionen ska
köpa in ett nytt PA-system (det gamla är trasigt sedan några år) samt första
steget togs mot att Datasekionen kommer få en dansförening under sig.
Programföreningarna under sektionen har hållit i en gemensam grillkväll.
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rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång
•
•
•

Bygga vidare på företagskontakterna från Nolleperioden.
Sammanställa och uppdatera stadgarna enligt beslut från tidigare
sektionsmöten.
Hitta en valberedning för sektionen.

Bergsskolans studentförening
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
•
•
•
•
•
•

Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, hockey och blandade aktiviteter.
Nollningsperiod utvärderad och slutförd.
Samtal med företag om ev sponsring för förbättrad studiemiljö.
Programråd LP4
Samtal med Bergsskolan om hur vi ska rikta oss till framtida elever för ökad
rekrytering.
Evenemang på kåren
o Musikquiz
o Ladies and Gentlemens night
o Fotbollsresa
o Middag med representanter från företag i berg- och metallbranschen.

rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:
•
•
•
•
•
•
•

Paintball
Examensgruppens arbete skall ha påbörjats.
FIFA-turnering
Pubkväll
Idrott måndag, tisdag och onsdag
”Jam session”
Förhoppningsvis goda besked ang. sponsring från företag för en bättre
studiemiljö.

Doktorandsektionen
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Adel
Rapporterar på mötet

SMK
Rapporterar på mötet

STUK
Rapporterar på mötet

Valberedningar
Rapporterar på m
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Proposition gällande stadgeändring för val
av Adlar
Bakgrund
Nolleperiodsgruppen ansvarar i dagsläget för genomförandet av TKL’s Nolleperioder och
består av åtta ledamöter, 4 stycken benämnda Adlar och 4 stycken benämnda
Överphösare. Där Adlarna väljs av kårfullmäktige och Överphösarna av kårstyrelsen.
Dessa ska tillsammans arbeta som en projektgrupp under ledning av Sociala enhetens
ordförande som sitter som projektledare för TKL’s Nolleperiod.
Då arbetet på senare år mer och mer har gått mot ett nära samarbete med Luleå
Studentkår samt att arbetet mellan Adel och ÖPH sker på samma nivå där de har samma
rapporteringsskyldigheter gentemot Projektledare så har även syftet med att Adlar väljs på
en högre instans än Överphösare försvunnit. I dagsläget så är den enda skillnaden mellan
Adel och ÖPH vem som har frack och vem som har Overall under själva Nolleperioden.
Det åligger även ledningsgruppen att arbeta mot en gemensam Nolleperiodsgrupp
tillsammans med Luleå Studentkår och för att detta ska kunna bli verklighet måste hela
valprocessen för Nolleperiodsgruppen tänkas om, det här blir då ett första steg mot den
verkligheten.
Som styrelse tycker vi att det underminerar SO’s jobb som projektledare att
kårfullmäktige är inne och detaljstyr genom att välja den projektgrupp som SO ska leda.
Något som inte gäller för andra stora projekt av TKL så som LARV.
Så för att både underlätta att nå målet med en gemensam projektgrupp mellan TKL och
LS för Nolleperioden samt underlätta SO’s ledning av projektet yrkar vi i kårstyrelsen på
att förflytta valet av Adlar från ett kårfullmäktigebeslut till ett kårstyrelsebeslut i framtiden.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att

ta bort paragraf 4:19 i stadgarna.
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Pågåendelista för fullmäktige
Från 2014/2015
§23.2.1 Proposition Nolleperiodens framtid

Kårfullmäktige beslutade

att

Ålägga ledningsgruppen att se över Nolleperioden som projekt
och rollspel.

Från 2015/2016
§14.1.1 Motion 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

§63.1.1-2 Proposition Programföreningar

Kårfullmäktige beslutade
att se över fortsatt ekonomiskt stöd till programföreningarna till efter
verksamhetsåret 2016/2017 och presentera senast på KF7 2017.

§63.1.3 Proposition Arvodering för kårstyrelsen

Kårfullmäktige beslutade
att ålägga styrelsen för 2016/2017 att se över arvoderingarna inom
ledningsgruppen.

§63.1.3 Proposition Rambudget

Kårfullmäktige beslutade
att ålägga kårstyrelsen 16/17 att återigen se över sektionstillskottet.
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§65.1

Beslut Val av Teknologkårens Ledningsgrupp och Kårstyrelse

Kårfullmäktige beslutade
att
att

§65.2

ålägga valberedandet av Utbildningsenhetens vice ordförande
för verksamhetsåret 2016/2017 till kårstyrelsen för
2016/2017.
ålägga valberedandet av Vice kårordförande för
verksamhetsåret 2016/2017 till kårstyrelsen för 2016/2017.

Beslut Övriga val till Teknologkåren

Kårfullmäktige beslutade
att
att
att
att
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ålägga valet av Valberedning 4 för verksamhetsåret
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ålägga valet av Adelvalberedning 5 för verksamhetsåret
2016/2017 till kårstyrelsen för 2016/2017.
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Ledningsgruppens rapport till KF 1 – 16/17
Simon Persson – Kårordförande
Porsöhallen
Det har framkommit ett nytt fokus kring framtiden för Porsöhallen. Mycket verksamhet från Stil
går förlorad med beskedet om att Porsöhallen stängs ner och vi vill inte se det hända. Just nu
lobbar jag tillsammans med Carl Johan på Luleå studentkår mot kommunen för att hitta en ny
lösning finansieringslösning så att Porsöhallen ska kunna finnas kvar.
Bostäder
Denna ständiga fråga har aldrig något slut. Mycket har hänt den senaste tiden, så jag sammanfattar
läget lite kort.
Lindbäcks har öppnat upp ca 160 lägenheter för uthyrning och samtliga av dessa är förmedlade
via studentbostadsservice. Fortsatt bygge kommer resultera i nästan lika många lägenheter till och
då även innehållande det nya konceptet “småor”, välplanerade 16-kvadratslägenheter. Det är
tidigare sagt att uthyrning av dessa kommer ske vid årsskiftet, dock verkar tidsplanen spruckit
något och Lindbäcks lovar inget före februari i dagsläget.
Nordkalotten, en hyreslösning mellan LTU, kommunen och Student Consulting, inhyser
sammanlagt 250 boendeplatser. Det har varit mycket mediadrama kring boendet sedan en
engagerad utbytesstudent har med namnlista tagit kontakt med kuriren och olika instanser på
skolan. Man ifrågasätter priset och den allmänna levnadsstandarden och det har skapat rubriker
utom denna värld. Vi på Teknologkåren står bakom boendet i den mån att det räknas som
tillfälligt, att våra studenter ska kunna ha tillgång till ett förstahandskontrakt för att kunna fokusera
på studier istället för boendesituationen precis i början av studietiden. Även studenter, och
speciellt de på ett riksrekryterande universitet, ska också ha tillgång till skäliga boende.
Övergripande så har jag, tillsammans med Carl Johan, antagit en ny approach gällande
bostadsfrågan och har öppnat upp mer för kontakten med media, och tagit alla chanser vi fått att
uttala oss.
Verksamhetsutveckling och verksamhetsuppdrag
TKL får pengar från LTU för att bedriva sin verksamhet. Detta bidrag ges som ett resultat av
förhandling av det uppdrag skolan ställer till oss på kåren och tecknas på 3-årsbasis. De 3 åren har
passerat och förhandlingar har inletts med universitetets ledning, och en översyn av verksamheten
i form av OH-kostnader har inletts i samverkan med ett förtydligande av den ekonomiska
redovisning som lämnas till LTU varje år. Med detta kommer man också kunna börja utreda
huruvida kontoret är överbemannat eller ej.

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 1-16/17
Sammanträdesdatum
2016-10-06
Sidan 2 av 10

Teknologkårens fullmäktige

Jennifer Davidsson – Utbildningsenhetens ordförande
Rapporterar på mötet.
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Vera Öberg – Phaestmästare
Samordning mellan sexmästerier
Jag har samordnat sexmästerierna inför Alldele6tra under nolle-p – tre separata kvällar då nollorna
fick gå runt på stationer och lära känna sexmästerierna lite mer. Det blev riktigt bra, och även
den kväll då vi fick vara inomhus pga väder verkade nollor, phösare och sexmästerister nöjda.
Jag har även haft Rodden med sexmästerierna. I år testade vi en ”afterschool”-eftermiddag, dagen
innan själva tävlingen vilket var uppskattat. Lördagen blev riktigt sölig och väldigt kul, och efter
fyra heat och två finaler rodde ett geo-lag hem första poängen i TKL-kampen. Även efterfesten
drog mycket folk och alla inblandade verkade riktigt nöjda med helgen.
Jag har även med de två projektgrupperna utvärderat dessa två evenemang, och vi har diskuterat
många nya idéer och tankar inför nästa år.
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Anders Jönsson – Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Nolleperioden
Under Nolleperioden så pågick ett intensivt arbete i att skaffa fler följare till Teknologkårens
sociala medier. AO besökte både kårkväll och GEOs sektionsmiddag vid Björsbygården. En stor
eloge till Vanessa på Geosektionen som drog ihop denna trots att hon samtidigt var phösare.
Mecenat on Campus
Likt rutin numer så besökte Mecenat oss på LTU med sin lastbilsutställning. Teknologkåren är
den part som Mecenat väljer att vända sig till för att dra studenter till deras turnéevenemang.
Mecenat åker runt och besöker många av de större universitetsorterna i landet. På LTU gjordes
detta med väldigt gott resultat och personalen från Mecenat var nöjda när de packade ihop för att
besöka andra universitet.
Sektionsmöte Kirunasektionen
AO deltog vid Kirunasektionens första sektionsmöte för läsåret. Input samlades in kring deras
nätverkande i näringslivsfrågor och Vi kommer stötta dem i att aktivera en återkommande
näringslivskontakt på campus Kiruna.
PREvent och Hållbarhetsveckan
Sedan vårterminen har PREvent tillsammans med AO och KOMS planerat en hållbarhetsvecka
för teknologstudenterna. Fokus skulle ligga på att låta ett antal företag presentera sitt
hållbarhetsarbete för att skapa tankar och idéer bland studenter. Utöver detta så avslutades
eventveckan med en inhyrd talare, Per Grankvist, som utmärkt sig inom social och ekonomisk
hållbarhet.
De flesta delarna av veckan gick smidigt men till nästa års hållbarhetsvecka kommer ett större
fokus läggas på att gå igenom talarnas bakgrund och material i förväg för att undvika att de faller
off-topic från hållbarhetsveckans röda tråd.
ARG-möte 15-16/9
AO deltog på en träff för samtliga näringslivsansvariga och mässansvariga inom REFTEC. Flera
givande och intressanta diskussioner samt workshops ägde rum.
Scaniaturné 12-13/10
I våras träffade AO Scania som redogjorde för sin planerade turné. Vid LTU ska man genomföra
ett stopp med trailer under två dagar, genomföra 4 lunchföreläsningar inom olika teman samt 2
kvällsevent. Samlingen av eventen är en del i deras 125-års jubileum.
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Ida Rehnström – Projektledare för LARV
UPPSTART med projektgruppen
Projektgruppen var fullt tillsatt innan sommaren. Planeringsfasen för projektet är klar. Vi har
genom möten och workshop fastställt mål, diskuterat arbetssätt och gjort andra förberedande
moment inför kommande intensiva månader.
Rekrytering av koordinatorer
Rekrytering av koordinatorer(medhjälpare till projektgruppen) är påbörjad och intervjuer sker
löpande.
Huvudsamarbetspartner
I augusti kunde vi presentera Sandvik och Seco Tools som huvudsamarbetspartners för LARV
2017.
Inledande anmälan har öppnat
Den 13/9 öppnade inledande anmälan för företag.
Utveckling
Ny mötesstruktur och organisering inom LARV team som hittills fungerat väldigt bra.
ARG-möte i Umeå
Tillsammans med AO har vi besökt Umeå för ARG-möte (arbetsmarknadsgruppen inom
Reftec), där vi bland annat diskuterade branding för vår egen verksamhet och hur vi etiskt tar
ställningstagande till olika företags verksamhet och eventuella deltagande.
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Clara Danielsson – Sociala enhetens ordförande
Nolleperioden
Nolleperioden 2016 har genomförts och mycket väl dessutom. Projektgruppen har fått mycket
beröm från olika instanser på skolan och det har runnit på bra. Det har även gjorts en utvärdering
tillsammans med studenthälsan där man pratade om hur det kommer se ut till nästa år, vad som
fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Enkäter med utvärdering till nollorna har även
skrivits och kommer gå ut inom kort, samma gäller utvärderingen till phösarna. Det ska även
göras en enkät till föreningar och liknande som har varit inblandade under Nolleperioden där de
får utvärdera samarbetet. Arbetet om hur framtida projektgrupper kommer se ut har även
påbörjats i samarbetet med kårstyrelsen och Luleå Studentkår. Till sist så har även en projektplan
för Nolleperioden påbörjats, det är ett arbete som kommer kunna ta tid då det tidigare år inte
funnits en för detta projekt.
Av4ningen
Inbjudan kommer gå ut i månadsskiftet och i samband med den så öppnar anmälan, trenden att
det är fler studenter än förra året som vill ta examen fortsätter vilket är roligt men det skapar vissa
utmaningar i arbetet. Luleå Energi Arena är bokad, menyn är bestämd, underhållningen har
börjat planeras och detaljer med Luleå Energi Arena ska börja planeras nu i oktober.
Adelvalberedning
Adelvalberedningen har påbörjat arbetet och nomineringstiden kommer börja första veckan i
oktober och stängas 17 oktober. Nominerade kandidater kommer att presenteras på KF2 för val.
Studenthälsan
Möte med Studenthälsan om eventuella samarbeten med dem och LS har ägt rum där de är
väldigt sugna på att göra något med inte bara kårerna utan även med sektionerna under kårerna,
ett uppföljningsmöte ska planeras i oktober där det bestäms mer konkreta projekt.
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Hampus Carlson – Kommunikationsstrateg
Grafiskt material
Inför nolleperiodens start producerades ny grafik och trycksaker i from av tre banderoller,
visitkort, fotokartor, fotografier, välkomstbladet ”vad är kåren” samt marknadsföringsmaterial för
TKL och LS mediekanaler. Samtliga produkter är beställda i den kvantitet och kvalité att de ska
vara tillräckliga hela verksamhetsåret, bortsätt ifrån banderollerna som är ämnade att hålla flera år
framåt.
Uppstart av en ny mediekanal
Under min valprocess blev posten vald på premisserna att öka transparensen mellan ledningen och
medlemmarna. För att ta ett första steg mot att nå en mer transparent organisation skapades det en
ny mediekanal på det sociala nätverket Instagram. Denna kanal är ej ämnad att vara en kopia av
våra andra nyhetsflöden utan ska ha en mer avslappad attityd där studenter får mer insikt i dagliga
händelser i organisationen. I nuläget har kontot producerat 19 inlägg och har 158 följare som
växer vecka för vecka.
Lansering av TKL appen
TKL appen lanserades från första början som en applikation för nollorna under nolleperioden.
Denna är en mobilanpassad hemsida (www.tklapp.se) där phösare har enkelt och effektivt kunnat
sprida information till sin sina nollor. Denna har även innehållit en komplett Thule, Wiki samt en
detaljerad sökbar karta. Efter nolleperiodens slut togs delen ämnad för nollor ned för att lansera
den på nytt till nästa nolleperiod. I dagsläget är appen endast en detaljerad karta där sökbara ord
som E305, Stil, Kåren och Gulan är sökbara. Kartan ger även en tydlig bild över vilken korridor,
rum samt våning man ska gå till för att hitta rätt, snabbt. I dagsläget är appen mycket uppskattad
funktion med 742 unika användare samt 3108 sessioner sedan lansering.
Hållbarhetsveckan
Slutet av augusti och större delen av september har gått till operativt arbete för att genomföra
Hållbarhetsveckan. Denna vecka har fokuserat på att studenterna ska tidigt på terminen få en
närmare kontakt med näringslivet samt att lyfta frågan om hållbarhet hos båda parterna.Veckan
bestod av fem event under fyra dagar med event i from av föreläsningar, frukostar och workshops.
Eventet var mycket lyckat med nöjda studenter och företag och ett totalt besökarantal på 458
studenter. Eventveckan skapade även en egen Facebook-sida (Hållbarhetsveckan på LTU) som nu
efter eventet har 209 ”gilla” markeringar, denna är ämnad att användas år efter år. Kuriosa om
detta event är att SVT genomförde ett reportage om studenternas källsorteringsvanor som
hållbarhetsveckan tillsammans med Luleå Renhållning AB hade en workshop inom.
Rekrytering
I dagsläget har det nyligen startat en rekryteringsprocess för en projektgrupp till Kårerna
Informerar samt en projekt ledare för PREvent. Dessa ansöks via email till
Koms@teknologkaren.se och är öppen fram till slutet av oktober.
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Förvaltning av sociala medier och hemsida
Hemsidan har uppdaterats enligt organisations förändringar samt nyrekryteringar som skett. Tyvärr
är denna kanal den som har den minsta räckvidden av alla Teknologkårens kanaler med endast 50
unika användare sedan terminsstarten. Detta indikerar att studenterna inte ser en användning för
vår hemsida i dagsläget samt att en förändring bör ske för att hitta en nisch som drar besökare till
hemsidan. Ett projekt att förnya designen, strukturen samt funktionerna har påbörjats och
kommer omfatta samtliga sektioner under TKL.
Förvaltningen av de sociala medierna har varit ett kontinuerligt arbete som gett bra resultat under
perioden 1 juni- 23 september. Under denna period har den genomsnittliga räckvidden varit 846
personer per dag, detta är en ökning på 87% från samma period 2015. Detta kan förklaras med ett
större fokus att blanda in mer material som inte är ren marknadsföring utan även PR material så
som eventvideos. Dessa skapar en balans och ett högre intresse för våra kanaler så att våra
marknadsföringsbudskap får större spridning.

Figur 1: Sammanfattning över Teknologkårens sociala medier.
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Lisa Sörqvist – Huvudstuderandeskyddsombud
SMK
Jag har kallat till läsårets första SMK (studiemiljökommitté) som kommer genomföras torsdag
29/9.
AMK
Arbetsmiljökommittén har haft möte.
Där diskuterades bland annat:
Parfymfriazoner på skolan. Det finns ett visst problem med att begränsa lukter men
närservice ska ta med frågan att byta ut tvålen på skolan till en parfymfri version som ett
första steg. Det diskuterades även om vissa toaletter ska vara parfymfria zoner och att man
inte får använda hårspray eller parfym där inne.
- Att det nu finns tillbudsrapporter i ETS labblokaler. Detta då studenter inte kan komma
åt att anmäla ett tillbud (krävs personalanvändare). Det är ett problem att studenter inte
kan anmäla tillbud och övriga institutioner på skolan är informerade om att man kan
lägga ut pappersrapporter.
- B192 ska vara klar till LP 2. Det har installerats en hiss i lokalen. Även A-huset är i
slutfasen. Nästa steg är att rusta upp korridoren 400 i F-huset. Akademiska hus ska kolla
över taket i B-huset, detta kan medföra störande ljud.
AMG
Arbetsmiljögruppen har haft möte.
Där diskuterades bland annat:
- Skolan har förhoppningar om att alla papperskorgar ska försvinna och ersättas av
sorteringsstationer. Vi pratade om att det är svårt att få människor att ta med sig allt skräp
en längre sträcka. Närservice påpekade att skräpet gärna blir stående på borden istället.
- Säker miljö på natten för studenter. Ska alla hus vara öppna, eller kan man samla
studenter i vissa hus? Detta ska diskuteras vidare på SMK.
- 19/10 sker en nattvandring på Campus där jag ska delta som HSSO. Vi ska kolla på om
det finns miljöer där studenter känner sig osäkra på natten. Krävs det mer belysning,
säker cykelväg till studenthusområden och liknande.
Mycket av det som togs upp önskades det studentinput på vilket är välkommet. Det
samlar jag in på SMK med bland annat sektionernas skyddsombud.
Skyddsombudsmöte
Jag har deltagit i ett möte med alla skyddsombud på skolan. Det diskuterades mest om
arbetsmiljön och skyddsombudens roll. Det som är värt att nämna är att vi önskade statistik från
Akademiska hus över alla felanmälningar. På så sett kan man se vad som rapporteras och vilka
åtgärder som vidtas.
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Övrigt
Jag har tillsammans med Frida (projektledaren för LS) varit på möte med HR-chefen på LTU.
Där diskuterade vi vilken information som borde ligga på studentwebben och upplägget på
hemsidan. Det fanns mycket mer information på personalens hemsida, och en del av detta ansåg
vi var lämpligt att ta med till studentwebben. Hjärtstartarnas placering på skolan, vad som gäller
vid olyckor (med försäkringar), nummer och kontaktpersoner vid krissituationer är en del av den
information som ska upp på studentwebben.
Vi återkopplade till det problemet som tog upp på AMK- att studenter inte kan anmäla tillbud.
Det diskuterades om Kårerna och alla intuitioner skulle kunna ha pappersrapporter hos sig.
Problemet är vart man ska rapportera in detta för att få med det i datorsystem där personalens
tillbud samlas. HR-chefen tar med sig detta och undersöker vilka möjligheter som finns. Det
fastslogs dock att detta är en viktig fråga och arbetet ska fortgå.
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