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

Under sektionsmöte 4 och 5 ha vi tillsatt ny styrelse, KF-ledamöter, Revisorer och diverse
andra poster inom sektionen
Påbörjat överlämning till nya styrelsen
6M har arrangerat M-banketten
Pi har arrangerat sitt årliga Backhäfv och gjort ärtsoppa
MAkt och pH1 har arrangerat Gokarten

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

Tacksittningen
Cykelphaesten
Representerat på Stadsmaran

Geosektionen
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
•

•
•
•

Aktiviteter
o Centralt
 GeoFika i samband med Georgs namnsdag
 Avtackning för alla engagerade
 Märkesförsäljning
o Bunkern har arrangerat Dam och Herrmiddagen tillsammans med D6
o Repet har anordnat Vårslaget tillsammans med STIL
o STEN har arrangerar en skolavslutning
Geosektionens omstrukturering:
o Allt är genomröstat både reglemente och stadgar
o Nästa steg är att provköra den nya strukturen
Planerar inför nolleperioden: sektionsdagen samt sektionsmiddagen
Påbörjat överlämning och avslutning av året

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

Överlämning och avsluta året
Rekrytera de poster som är vakanta
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Sektionen för Industriell ekonomi rapporterar att sedan förra KF har
följande utförts:
•
•
•
•
•

Sektionsmöte 4
Dodgeballen
I-frukost
idrott testar dodeball på trampoline 365
Överlämning

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

•

Överlämningsdag
I-frukost
Avslutning
Höstens evenemang

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

Genomfört Datagalan
D6 har genomfört Valborgsfirande
Haft överlämning med nästa års styrelse
Haft årets sista sektionsmöte där sista styrelseposten fylldes samt de nya stadgarna
antogs i en andra läsning.
Haft avtackning med engagerade inom sektionen under året.

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

Nytt verksamhetsår, ny styrelse
Genomfört sektionens aktiviteter under Nolleperioden
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Bergsskolans studentförening
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Läxhjälp för våra studenter.
Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, hockey och blandade aktiviteter.
Pubkvällar med nya event.
”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller
lyssnar på de som spelar.
Examenskommittén arbete fortskrider.
Grillkväll på Kårhuset
Programråd LP3
Deltagit på ”Filipstads Mässan”

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.
Examenskommittén arbete fortskrider.
Brännbollsturnering med lärarkåren på Jonstorp
Fotbollscup på Jonstorp

Studentföreningen Campus Skellefteå
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:
•

Förberedelser inför vårstämman.

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

Vårstämma.
Campusgalan.
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Adel

Rapporterar på mötet

SMK
Rapporterar på mötet

STUK
Rapporterar på mötet

Valberedningar
Rapporterar på möte
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Förslag till beslut rambudget
Bakgrund
Det finns några ändringar i budgeten från tidigare år. De största ändringarna är:
•

Inga bidrag till icke kåranknutna föreningar.

•

Valborg försvinner ur budgeten.

•

En löneökning för en tjänst i kansliet har ökat då tjänsten har gått upp i tid.

•

LTU arbetsplats är satt till ett marknadspris efter förhandlingar med skolan.

•

Kunskapsmentorerna är helt nerlagd vilket gör att vi inte har några intäkter därifrån.

•

Arvoderingen är förändrad för samtliga arvoderade.

Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige:
att

fastställa rambudget för Teknologkåren verksamhetsåret 2017/2018 i enlighet med bilaga
63.1.2.

att

sätt x(bidrag per HST inom Teknologkåren) till 10 kr, y (bidrag per budgeterad medlem
i Teknologkåren) till 30 kr och z (fast bidrag per termin) till 2500 kr, detta gällande
Luleå campussektioner.

att

till varje helårsstuderande inom Teknologkåren ge 40 kr, y (bidrag per budgeterad
medlem i Teknologkåren) till 30kr och z (fast bidrag per termin) till 2500 kr, detta
gällande Luleås off-campussektioner.

att

fastställa medlemsavgiften för Datasektionen, Maskinteknologsektionen, Sektionen för
Industriell ekonomi och Geosektionens medlemmar till 300kr/år alternativt 900kr/12
terminer. Fastställa medlemsavgiften för Kirunasektionen, Bergsskolans studentförening
och Studentföreningen Campus Skellefteå medlemmar till 400kr/12 terminer alternativt
180kr/år. Samt att fastställa medlemsavgiften för Doktorandsektionen till 100kr/år.

att

ålägga kårstyrelsen 17/18 att återigen se över sektionstillskottet.
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Förslag till rambudget
TKL Ram

Budget
Förslag1

Intäkter
Kåren centralt
Kansliet
Studentbostadsservice
Presidieenheten
Sociala enheten
Utbildningsenheten
LARV
Arbetsmarknadsenheten
Nolleperioden
Phaestmästeriet
KF
Av4ningen
HSSO
Doktorander

1 898 850
970 750
919 150
20 000
0
0
2 251 688
340 000
644 220
0
0
647 500
0
74 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Summa intäkter

7 766 158 kr

Kostnader
Kåren centralt
Kansliet
Studentbostadsservice
Presidieenheten
Sociala enheten
Utbildningsenheten
LARV
Arbetsmarknadsenheten
Nolleperioden
Phaestmästeriet
KF
Av4ningen
HSSO
Doktorander

790 108
2 150 152
919 150
892 108
285 318
291 491
1 000 506
308 636
640 518
23 571
26 555
575 690
6 515
74 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Summa kostnader

7 984 317 kr
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Resultat
Kåren centralt
Kansliet
Studentbostadsservice
Presidieenheten
Sociala enheten
Utbildningsenheten
LARV
Arbetsmarknadsenheten
Nolleperioden
Phaestmästeriet
KF
Av4ningen
HSSO
Doktorander

1 108 742
-1 179 402
0
-872 108
-285 318
-291 491
1 251 181
31 364
3 703
-23 571
-26 555
71 810
-6 515
0

Summa resultat

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-218 159 kr
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Proposition gällande ersättning till
programföreningar
Bakgrund
De senaste åren har etablerade programföreningar kunnat söka bidrag om 5 000 SEK
årligen från Teknologkåren. För att förenkla processen har de programföreningar som
redan fått bidrag en gång kunnat genomföra en enklare ansökningsprocess under 16/17.
För att ytterligare förenkla processen och framförallt förtydliga vikten av det medlemsnära
stödet som programföreningarna utgör så är det önskvärt att detta bidrag flyttas från en
reguljär fondansökningsprocess till att istället vara en årlig utbetalning ur sektionsfonden.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att

Bifalla ändringarna i reglementet enligt bilaga 63.2.2
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3.9 Programföreningar
Senast uppdaterad av KF 2016-05-19
Syfte
Programföreningars syfte är främst att värna om och öka sammanhållningen mellan
studenter inom specifikt program. Föreningarna förväntas värna om programmets gemenskap,
arbeta för utbildningskvaliteten och verka för ett brett utbud av studiesociala evenemang.
Organisation
En programförening skall bestå av ett eller flera snarlika program under en och samma sektion
samt knytas till den sektion vilken ansvarar för programmet/-en. En programförening startas
upp med ett konstituerande möte där potentiella medlemmar bjuds in, styrelse väljs samt
stadgar fastslås. Hjälp med att starta upp en programförening erhålls främst genom
sektionsstyrelsen vilken ansvarar för programmet/-en. Programföreningen beviljas legitimitet
enligt beslut från sektionsmöte.
Föreningens styrelse räknas som funktionär inom Teknologkåren och skall enligt
styrdokumenten vara medlemmar i Teknologkåren. Föreningens medlemmar bör även de vara
medlemmar i Teknologkåren. Dock är detta inte ett krav för medlemskap i föreningen om
inget annat fastställs i föreningens stadgar.
•
•
•

Programföreningarna ska vara organiserade med årsmötet som högsta beslutande organ.
Samtliga medlemmar i programföreningen har rätt att delta på årsmötet.
Årsmötet utser i sin tur styrelsen.

Ansvar och rättigheter
Programföreningen ansvarar för att programföreningens åtaganden sköts i enlighet med
Teknologkårens samt tillhörande sektions stadgar och reglementen.
Programföreningen skall..
•
•
•
•
•
•

ha en styrelse minst bestående av en ordförande, en ekonomiskt ansvarig samt en
utbildningsansvarig.
rapportera om sin verksamhet på sektionsmötena genom en muntlig eller skriftlig
presentation.
säkerställa att sektionsloggan, till vilken programföreningen hör, finns med på
marknadsföringsmaterial inför event arrangerade av programföreningen.
lämna in verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk årsredovisning, till
sektionsstyrelsen efter avslutat verksamhetsår.
hjälpa Teknologkåren och sektionen med att sprida information till programmet via
programföreningens informationskanaler.
Utbildningsansvarig ansvarar för att..
o

o
o
o

se till att det finns representation från varje årskurs i programrådet.
närvara på programråden.
delta på utbildningsbevakningssamordnarens möte med
programrådsrepresentanter.
tillsammans med utbildningsledare säkerställa att programrådet sammanträder
minst en gång per läsperiod samt att mötena protokollförs.

Bilaga 63.2.2
Programföreningen har rätt till att..
•
•
•

få utbildning kring Teknologkårens organisation och utbildningsrelaterade frågor.
få stöd av sektionen i sitt arbete.
få ersättning om 5000 kr per läsår från TKL för att bedriva sin verksamhet inom
utbildningsrelaterade frågor och för att bedriva kårmedlemspremiering. Summan
betalas ut från sektionsfonden.

Sektionen kan besluta om egna förhållningsregler för sina programföreningar som kompletterar
detta reglemente.
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Clara Danielsson - Sociala enhetens Ordförande 16/17
Ansökan Investeringsfonden
2017-05-09

Ansökan Investeringsfonden
Söks av: Kårstyrelsen 2016/2017
Sökt Summa: 160 000kr

Bakgrund

Sektionslokalerna under TKL har många olika funktioner, det är dels en samlingspunkt
för studenter att kunna köpa en nattmacka och umgås en stund innan de går hem efter
en utekväll. De fungerar även som möteslokal för sektionsstyrelserna och utskott, samt
ger möjlighet för privata evenemang för personer som hyr lokalen. De drivs ideellt av
engagerade studenter som ansvarar för öppettider, inköp av ingredienser, tillagning av
maten, schemaläggning av arbetare osv. De är även de som städar och underhåller
lokalerna.

Förutsättningar

Dessa lokaler har funnit ett tag nu och några större renovationsinsatser har inte gjorts,
föreningen som driver lokalen har själva fått stå för inköp av färg, möbler och liknande.
I samråd med skolan och ordförande i sektionslokalerna kommer TKL centralt att vara
de som skriver ett kontrakt med skolan för dessa lokaler och sedan hyr ut dom till
sektionerna. Detta är för att säkerställa lokalernas framtid, om en sektion/förening
skulle försvinna så tappar inte sektionen/föreningen sin lokal tillbaka till skolan utan
kåren kommer då finnas där som en backup. Vi ser ett otroligt stort värde i dessa
sektionslokaler genom vad de gör för alla våra medlemmar och känner att för att kunna
säkerhetsställa kvalitén behöver vi göra en investering i dessa lokaler. Denna
investering ska täcka eventuella inköp av möblemang, målarfärg eller annat som kan ge
lokalerna en bättre miljö.

Åtaganden

Teknologkårens styrelse 16/17 ansvarar för att betala ut den sökta summan på 160
000kr jämnt fördelat på de fyra (4) sektionslokalerna samt att ansvara för att informera
ansvariga för lokalerna vad pengarna ska gå till.
Sektionslokalerna ansvarar för att prioritera vad pengarna ska läggas på baserat på varje
enskild lokals behov.

Budget

En total summa på 160 000kr söks där varje enskild lokal kommer få utdelat 40 000kr
som ska gå till uppfräschning av lokalerna.

Kontakt

Clara Danielsson
Sociala Enhetens Ordförande
so@teknologkaren.se
070 – 686 25 87

Bilaga 65.2.1

HSSO - Johan Jatko
Johan är en pratglad person som gillar att lösa problem, han går tredje året datateknik och är
engagerad på många håll och kanter i TKL. Bland annat sitter han som Huvudsystem
administratör i den fristående föreningen LUDD, suttit med i Datasektionens styrelse, jobbat som
IT-strateg och mycket mer. Han är en ambitiös person som inte har något problem med att gå in i
diskussioner och stå för sin sak, utan är väldigt taggad på att få kliva fram. Han har även god
insikt i vad som händer på LTU i dagsläget samt de framtida projekt de har, vilket är till fördel.
Valberedningen anser Johan som mycket lämpad för uppdraget som
Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) under verksamhetsår 17/18.

Bilaga 65.3.1
att val av Arbetsmarknadsenhetens ordförande för verksamhetsåret 2017/2018 remitteras till styrelsen
fram tills KF1 17/18, där mandatet faller tillbaka till fullmäktige.
att val av Utbildningsenhetens ordförande för verksamhetsåret 2017/2018 remitteras till styrelsen fram tills
KF1 17/18, där mandatet faller tillbaka till fullmäktige.
att val av Nolleperiodens valberedning 5 för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen.
att val av LTU-karriär styrelse för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen.
att val av Rep. TFN för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen.
att val av Sup. Rep. TFN för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen.
att val av Sup. Rep. Disciplinnämnden för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen.
att nominering av Extern kårstyrelsepost för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen och val
på lämpligt KF.
att nominering av Vice Talman för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen och val på
lämpligt KF.
att nominering av Sekreterare i talmanspresitiet för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen
och val på lämpligt KF.
att nominering av Valberedning 2 för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen och val på
lämpligt KF.
att nominering av Valberedning 3 för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen och val på
lämpligt KF.
att nominering av Valberedning 4 för verksamhetsåret 2017/2018 återremitteras till styrelsen och val på
lämpligt KF.
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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
§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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Teknologkårens fullmäktige

Ledningsgruppens rapport till KF 7 – 16/17
Simon Persson – Kårordförande
Rapporterar på mötet.
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Vera Öberg – Phaestmästare
TKL-kampen
Förbereder inför TKL-kampens sista gren, avslutningsfestivalen. På grund av brist på engagerade
på plats så sent på terminen lutar vi mot ett mindre event med en enkel volleybollturnering i
(förhoppningsvis) strålande sol.
Övriga event
Valborg blev av med D6 hjälp, trots mer rök än eld i brasan. Själv var jag på annan förläggning
men har fått förstå att det blev bra trots omständigheter (väder).
Jag (kommer ha) i egenskap av sektionskontakt toastat Geosektionens tacksitting tillsammans med
AO. Det blev antagligen lyckat.
Kårbanketten närmar sig och jag har så smått börjat förbereda dekoration av lokalen.
Övrigt
Jag har påbörjat överlämningen med min efterträdare, och även tillsammans börjat förbereda inför
Rodden 2017.
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Anders Jönsson – Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Överlämning
Eftersom AO posten i skrivande stund är vakant inför nästa verksamhetsår jobbar AO mer med
att ta fram nya stöd för att näringslivsarbetet inom kårens alla nivåer kan fortsätta på en god nivå.
Bland annat så har en guide kring näringslivsarbete för kårengagerade arbetats fram.
Lokaler
Efter att LTU gav TKL ett bättre bud än det Lulebo gav oss så arbetar AO nu med en ny linje.
Förslaget är att vi tar över hela kåridoren och får ha den för egen del utan LTUs inblandning. Just
nu tas bland annat städ offerter in.
Samarbete med Boden kommun
Återigen arbetar vi med att ta fram formerna för ett samarbete med Boden kommun.
Förhoppningen är att hitta lite andra metoder där båda parter kan gynna varandra. Bland annat så
har branding av lokaler diskuterats.
ARB överlämning
För att underlätta sektionernas arbetsmarknadsansvarigas kommande arbete gör vi en gemensam
överlämningskväll där alla får lära känna varandra och möjligheter för samarbete redan tidigt
under deras arbete.
Sammanställning av utvärderingar
En sammanställning av årets studentutvärderingar och företagen utvärderingar och feedback har
sammanställts. Förhoppningen är att detta ska kunna ligga till grund för framtida
arbetsmarknadsenheter och att denna kvalitetssäkring ska fortsätta ske.
Geosektionens tacksittning
AO kommer tillsammans med Ph att toasta geos tacksitting. Vi vill även här passa på att tacka alla
som tagit del av och varit med under geos resa.
LNAB
De avslutande delarna för AO i samrådsgruppen för LNAB kommer att ske i maj. Efter detta
inträffar bolagsstämman och en avslutande näringslivsträff.
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Ida Rehnström – Projektledare för LARV
Projektgruppen för LARV 2018
Nu är projektgruppen för LARV 2018 snart helt tillsatt med mål att träffas innan sommaren.
Stort grattis till de hittills valda med även till nya projektledaren MaiLi Schönning.
Skellefteå och näringslivssamarbeten
Jag reste till Skellefteå i april för diskussion om uppstartande av mässa eller evenemangstjänster i
Skellefteå. Det finns redan många tankar och idéer om hur det skulle kunna utvecklas. Det kan
bli intressant då det finns mycket lokala företag som är intresserade samt att LTU i Skellefteå har
mycket attraktiva utbildningar för näringslivet. Nu är det klart att SKARV, Skellefteå
Arbetsmarknadsvecka, blir av i november. 3 st studenter driver nu SKARV hos
Studentföreningen Campus Skellefteå och tanken är att det ska bli ett återkommande evenemang
under ständig utveckling.
Överlämning
Planerar tillsammans med övriga hos Teknologkåren sommaröverlämning och planerar pass.
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Clara Danielsson – Sociala enhetens ordförande
Kårbanketten
Planeringen fortsätter för fullt, Vetenskapens Hus är bokat, har ordnat med bordsplacering, skrivit
ihop ett körschema och upplägg inför lördagen, har även hanterat anmälningar, allt från
avanmälningar till ändringar i anmälan.

Överlämning
Som ansvarig för juni månads överlämning har det arbetet startats av SO. Ett möte med
resterande ledningsgrupp bokades in där det bestämdes hur upplägget ska se ut, vem som ska
ansvara för vilket pass och vad sittande Ledningsgrupp tycker är viktigt att lyfta till
nästkommande år.

Hur mår Teknologen och Naturvetaren
Datumet för när rapporten kommer släppas har skjutits upp och ett nytt datum blir i slutet av
maj. Det är på grund av att författarna av rapporten, dvs. STORK har haft saker på
”hemmakåren” de behövt prioritera. Men en analys är gjord och ett utkast är klart, det enda som
återstår är mindre justeringar.

Pedagogiska Utvecklingsfonden, PUF
Har suttit med som studentrepresentant i bedömargruppen för PUF. 17 ansökningar har kommit
in och har behandlats på ett möte, alla ansökningar diskuteras och bedöms utefter 5 stycken olika
punkter, innovation, genomslagskraft, pedagogisk nyttoaspekt, kostnadseffektivitet och
genomförbarhet.
Alkoholhantering Nolleperioden
Ett arbete som tyvärr är otroligt långdraget och inte går lika fort som man skulle önska, men ett
möte med Stefan Carlsson och alkoholhandläggaren på kommunen har planerats in. Inför detta
möte har en strategi för alkoholhanteringen tagits fram i samråd med Luleå Studentkår.

Projektfondsansökan för sektionslokaler
Presenteras idag på mötet.
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Hampus Carlson – Kommunikationsstrateg

Nedan rapporteras det kort om vad som kommunikationsstrategen 16/17 under Teknologkåren
har åstadkommit under perioden 10 april till 8e maj.
Kårerna Informerar
Kårerna Informerar är på sista korrekturen inför tryck. I diskussioner med LTU har det beslutats
att tidningen kommer att levereras i samband med nolleperioden under registreringen.
Nya lokaler
Efter ett hårt arbete med undersökningar och förhandlingar angående flytt av kontorslokaler har
nu styrelsen tagit beslut att inte flytta. Detta medför avslutande arbete med ytterligare
förhandlingar kring det nya hyreskontraktet på LTU samt nytt kontrakt gällande IT kostnader.
Överlämning
Med våra efterträdare invalda har nu planering av överlämningen har påbörjats både generellt och
postspecifikt. Genom nära kontakt med min efterträdare så har vi smått påbörjat överlämningen
samt planerat in diskussionspass och gemensamma möten med intressenter på LTU.
IT berednignen – en uppdatering
Under året har jag suttit i IT-beredningen och ITSO-rådet på universitet. Dessa råd hanterar alla
strategiska och större operativa beslut inom IT på universitetet. De senaste månaderna har flera
större ändringar slagit i kraft där de viktigaste är utbytet av printer system från PayEX till
EduPrint, upprättandet av 3d printers för studenter i bibloteket och installation av Windows 10 på
samtliga datorer på universitet.
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Lisa Sörqvist – Huvudstuderandeskyddsombud
SMK
Avrapportering från SMK sker på KF.
AMK
Ett system för incidentanmälan för studenter (finns ej i dagsläget) diskuterades. Arbetet med detta
börjar bli klart och skolan kommer gå ut med information om instruktioner när det är klart.
Tanken är att det ska ske genom studenttorget.
Diskussionerna rörande att skolan ska låsa klassrummen under tenta-p fortsatte med förslag på
lösningar. Arbetet med detta fortsätter i dialog med skolan.
AMK undrade om information kring summan pengar som läggs på förebyggande, rehabiliterande
och främjande vård för studenter finns att tillgå. Jag har undersöker detta med hjälp av
studenthälsan.
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Peter Larsson – Utbildningsenhetens vice ordförande
Dagligt arbete
UBS-råd, HUL-råd, utbildningsbevakningsärenden, mail, etc.
Utbildning för utbildningsbevakningssamordnare
Börjat att se över den kommande utbildningen för de blivande UBS:arna och hur den
existerande utbildningen kan förbättras, samt kompletteras med den feedback som mottogs vid
workshopen tidigare i år.
Gemensamma UBS-dokument
Det har efterfrågats gemensamma dokument inom UBS-rådet för exempelvis syfte/policies samt
information till andra personer som UBS har ansvar över, exempelvis programrådsrepresentanter.
Påbörjat arbetet med dessa med målet att kunna slutföra arbetet i samband med utbildningen som
nämns ovan.
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