Datasektionen rapport KF 1
Sedan föregående kårfullmäktige:
● Ny styrelse har klivit på
● Nya styrdokument har trädit i kraft
● Sektionsdagen: Rundvandring, tid med programföreningar och en sittning.
● Öppethus med XP-el och LUDD, i samband med lite sektionshäng under första
söndagen på Nolleperioden.
● Sektionsmöte 0
○ Mötesteknik och påhittade ärenden
● Sektionsmöte 1  - 11/10
● Ansökt om pengar från sektionsfonden för LiftOff i kiruna, ett arbetsmarknadsevent i
samband med Kiruna resan alla nya rymdare gör.
● LITA - Luleå IT arena
○ Arbetsmarknadsevent med lokala IT företag
Innan nästa kårfullmäktige:
● Sektionsmöte 2
● Planera Datasittning
● Hitta en valberedning för sektionen

KS rapport till KF1
 Fastställt en verksamhetsplan för 17/18

 Rekonstruktionsarbete
Konrad Rundquist, Elsa Stark, Jacob Nilsson och Marika Gille jobbar med att skriva om styrdokumenten för
att verkliggöra rekonstruktionen som KF röstade igenom verksamhetsåret 16/17.

 Tillsatt ordförande för Utbildningsenheten
Posten lämnades vakant inför verksamhetsåret 17/18. Nu har kårstyrelsen röstat in Peter Panduro, tidigare
UvO, som UO.

I-sektionen – Rapport KF 1
Vad som hänt sedan KF 7:
-

8/11 i styrelsen tillträdde 1/7
Lanserat en ny hemsida
I-hörnan, Talkshow med tre alumner samt middag
Teambuilding med alla engagerade
Den nya kommittén, Luleå Capital Management, hade sitt första
event: Investment day

Vad händer härnäst:
- Fortsatt arbete med att försöka komma närmare medlemmarna
(bjuda på kaffe etc)
- Fortsatt arbetet med att lösa problemen kring vår sektionslokal
- Förnya samarbetsavtal med företag
- Undersöka om sektionen bör omstruktureras

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU
Rapportering, KF 1 2017/2018

Rapportering – Kårfullmäktige 1 2017/2018
Maskinteknologsektionen rapporterar att sedan förra KF har
följande utförts:
-

Ny sektionsstyrelse för verksamhetsår 2017/2018 har gått på.
Genomfört nolleperioden och dess åtaganden i sin helhet.
Rekryterat till subgrupper, programföreningar och utskott.
Rekryterat och utbildat programrådsrepresentanter.
Haft sektionsmöte 1 där Arbetsmarknadskontakt samt suppleant till KF har tillsats.
Planerat och genomfört sektionens mässa för jobb, ex-jobb och tranieeplatser; M-Jet.
Planerat inför SMART-konferensen.
Planerat och genomfört M-Café fredag lunchar i sektionslokalen Julius.
6M har planerat och genomfört Grottpheasten.
Makt har planerat och genomfört Paintballen.
Ph1 har planerat och genomfört Lådbilsracet.
Xp-M har haft öppet under sommaren.
Pi har genomfört serveringar.
Julius har haft öppet.
HETS har haft föreningsmöte samt HETSfest
TED har haft alumnföreläsning samt workshop med TD ettorna.
MUPP har påbörjat försäljning av maskinpluntor.
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Bergsskolans studentförening, Ordförande Markus Kilpinen
rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:

•
•
•
•
•
•
•
•

Läxhjälp för våra studenter
Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, ishockey och innebandy
Pubkvällar
”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite
eller lyssnar på de som spelar
Examenskommittén har påbörjat sitt arbete
På grund av läget på Bergsskolan har programråd för LP4-17 skjutits upp
På grund av vattenläcka på Bergsskolan har bokhandeln tillfälligt stängt
På grund av vattenläcka har föreningens kontor stängt.

rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång:

•
•
•
•
•

Läxhjälp för våra studenter
Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar – fotboll, ishockey och innebandy
Pubkvällar
Söka upp ett tillfälligt kontor till föreningen
”Jam session” Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite
eller lyssnar på de som spelar
• Examenskommitténs arbete fortskrider
• Programråd för LP4-17 och LP1-17
• Mitterminsmiddag
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Studentföreningen campus Skellefteå rapporterar att sedan förra KF har följande utförts:


Tillsatt ny styrelse.



Valt in nya Överphösare samt ny ordförande för idrottssektionen.



Anställt en ny admninstratör.



Ändrat öppettiderna för studentexpeditionen.

Rapporterar att till nästa KF är detta på gång:


Sammanställning av verksamhetsplan för hela SFCS.



Klargöra bokslutet för året 16/17



Budget för 17/18



Höststämman



Halloweenfest på traversen.
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Rapporter
Anna Ahnér, Adel, rapporterar att sedan föregående KF har följande utförts:

 Sista förberedelser
Allmänna förberedelser inför nolleperioden såsom inköp av tält, uppstartsmöte
med studenthälsan och studiestartsgruppen. Vi har även gjort de sista
förberedelserna inför event samt beställt tygmärken, armband, affischer och
handböcker.

 Nolleperioden 2017

Nolleperioden är genomförd och från den utvärdering som kårerna med
studenthälsan genomförde fick vi mycket bra kritik från nollor som utifrån
utvärderingen haft en bra nolleperiod. Vi har även hört från instanser på skolan
att bl.a. registreringen flöt på bra och att våra phösare skött sig galant på sina
diverse olika uppdrag.

 Medverkat på infomöte
Medverkat på projektledarnas infomöte om NPG 2018 och hur man gick tillväga
för att söka eller nominera.

 Tacksittning
Nolleperiodsgruppen har genomfört phösartacksittningen där vi fick besök av
Skellefteåstudenter som phöst nere i Skellefteå.
Till nästkommande KF ska följande utföras:

 Överlämningsdokument
Vi kommer arbeta fram dokument till överlämning för Nolleperiodsgruppen
2018.

 Fakturaarbete

Vidare arbete med fakturor samt bidragsansökningar för sektionskvällen.

Teknologkåren
vid Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

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

Organisationsnr: 8970005388
Postgiro: 810674-2

Hemsida: www.tkl.ltu.se
E-post: tkl@studorg.ltu.se

Bilaga 3.1.1
Kårfullmäktige 1-17/18
Sammanträdesdatum
2017-10-12
Sidan 1 av 1

Teknologkårens styrelse

Proposition angående val av extern
kårstyrelseledamot 2
Bakgrund
Det ålades kårstyrelsen att agera valberedning för posten extern kårstyrelseledamot 2 för
verksamhetsåret 17/18. Marika Gille hjälper just nu till med omstruktureringen av organisationen
och har god insikt i Teknologkåren.
Efter utfrågning och diskussion har kårstyrelsen nu nominerat Marika Gille till posten som extern
kårstyrelseledamot 2 för verksamhetsåret 17/18.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att

rösta in Marika Gille till posten som extern kårstyrelseledamot 2 för verksamhetsåret 17/18.
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