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Verksamhetsplan för Teknologkåren
Inledning
Verksamhetsplanen för Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet framtas och klubbas av
kårstyrelsen.Verksamhetsplanen har sin grund i det mål- och visionsdokument som kårfullmäktige
har fastslagit. Baserat på hur väl man uppnått de utsatta målen efter verksamhetsåret beslutar
kårfullmäktige om att revidera mål- och visionsdokumentet.
Denna verksamhetsplan är uppdelad i 4 delar; Övergripande, Utbildning, Arbetsmarknad &
Studentliv.

Syftet med verksamhetsplanen
Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra kontinuitet i organisationen. Verksamhetsplanen
ger kåren direktiv till hur organisationen ska utvecklas och behandlar således strategisk förändring
av den löpande verksamheten. Den behandlar inte befintligt löpande verksamhet eller normal
utveckling av densamma (t.ex. ”TKL ska öka antalet medlemmar”) och ger heller inte direktiv
om hur de angivna målen ska uppnås och samverka med befintlig verksamhet. Det är upp till de
förtroendevalda i ledningsgruppen för 16/17 att konkretisera och verkställa verksamhetsplanen.

Övergripande
Vision
Vi ska arbeta för en decentraliserad och tydlig organisation, där ett kårmedlemskap är självklart
för studenter och ger oss ett medlemsantal på 80 % av studenterna inom vårt verksamhetsområde.
Vi ska även arbeta för ett större inflytande gentemot LTU, där vårt arbete är välkänt och
uppskattat i alla nivåer och studentens röst blir hörd i hela organisationen. Vårt arbete är
verksamhetsstyrt istället för budgetstyrt, och vår ekonomi är stark nog att stödja ett ekonomiskt
oberoende från LTU och en engångsavgift för våra medlemmar.
Mål
•

Teknologkårens organisation skall vara decentraliserad.
o Varje medlem skall vara medveten om sitt ansvar i organisationen.
o Programföreningar inom vår organisation skall finnas på alla program.

•

Teknologkåren skall ha stort inflytande mot LTU.
o Teknologkårens organisation och ansvarsområden skall vara välkända inom LTU.
o Teknologkårens verksamhet skall vara det självklara valet för konferenser o dyl.
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•

Teknologkårens skall vara verksamhetsstyrda och inte budgetstyrda.
o Teknologkåren skall i sin kärnverksamhet vara ekonomiskt oberoende av LTU.
o Alla studenter skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem.

•

Teknologkåren ska vara studenternas primära informationskanal.
o Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för
studenterna ska alltid finnas tillgänglig.

Under verksamhetsår 17/18 ska Teknologkåren:
•
•
•
•
•
•

Behandla samtliga punkter på pågåendelistan som är publicerad som bilaga 66.1.1 till KF7
-16/17
Sammanställa nya styrdokument enligt rapporten Rekonstruktion för en ljusare framtid
Jobba för att få en kontantfri verksamhet
Jobba aktivt för att få fler engagerade under kåren och där
Ska jobba för att vid studiestart ht18 ha 60% medlemskap
Arbeta för att medlemmarna ska vara medvetna om de möjliga engagemangen som finns
under kåren

Utbildningsenheten

Vision
Vi ska arbeta för att utbildningarna vid LTU håller högsta kvalité och anpassas efter varje students
behov samt omgivande faktorer. Vi ska verka för att alla studenter ges möjlighet att utvärdera sin
utbildning, för att utvärderingen sker med transparens och att resultatet implementeras. Vi ska
arbeta aktivt för att alla studenter skall få det stöd de behöver under sin studietid och för att det
ska vara tydligt var hjälp finns att hämta. Detta för att säkra att utbildning sker på lika villkor för
alla studenter inom Teknologkårens verksamhetsområde.
Mål
•

•

•

Teknologkåren skall påverka LTU att ha flexibla utbildningar som anpassar sig efter varje
students behov samt omgivande faktorer
o Studenterna skall ha möjlighet att påverka examinationsform i sina kurser
o Alla utbildningar skall vara relevanta för näringslivet, med en stark koppling
mellan företag och utbildning
o Studenterna skall känna till sina rättigheter och skyldigheter
Alla studenter skall ha möjlighet att utvärdera öppet
o Studenterna skall känna sig trygga i att deras åsikt tas emot och följs upp
o Alla kurser skall bevakas med en central funktion
Alla studenter skall få det stöd de behöver
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o

Alla studenter skall känna att de fått de stöd de behöver under sin studietid

Under verksamhetsår 17/18 ska Teknologkåren:
• Arbeta för att LTU ska införa digital examination som alternativ tentamensform.
• Arbeta för att LTU ska införa anonyma tentamen.
• Utvärdera LTU:s kvalitetssäkringssystem
• Utvärdera utbildningsbevakning.se
• Utvärdera LTU:s programråd och dess möten
• Starta upp tentastugor

Arbetsmarknad
Vision
Vi ska verka för en stark koppling mellan utbildning och näringsliv, samt för att ge våra
medlemmar förutsättningar för ett rikt arbetsliv under och efter studierna. Vi ska arbeta för en
stark kontakt med våra alumner och för givande och långsiktiga samarbetspartners inom
näringslivet. Vi ska aktivt arbeta och utveckla möten mellan studenter och näringsliv, och vår
arbetsmarknadsmässa ska vara eftertraktad och givande för såväl företag som våra medlemmar.
Mål
•

•

•

•
•
•

80 % av studenterna skall vara nöjda med arbetslivsanknytningen under studietiden.
o Teknologkåren skall säkerställa att det finns riktade event till alla program
o Alla studenter skall ha möjlighet att besöka företag i grupp eller enskilt
o Erbjuda företag möjlighet att möta och identifiera studenter utefter sina
behov/önskemål
o Det skall finnas en tydlig ansvarsfördelning när det kommer till arbetsmarknadsfrågor
Säkra långsiktiga samarbetspartners för att bidra till Teknologkårens utveckling och
ekonomiska styrka
o Teknologkårens produktportfölj skall vara väl utvecklad och attraktiv för
samarbetspartners, såväl kort- som långsiktiga
o Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på alla parters villkor
Teknologkåren skall vara en naturlig samarbetspartner för LTU Karriär
o Alla utbildningar skall ha skarpa näringslivsanknytningar utefter studenternas önskemål
o Alla studenter skall ha möjlighet till personlig karriärcoachning
o Arbeta aktivt för att säkerställa fungerande alumnverksamhet
Varumärket LARV och dess utbud skall vara välkänt inom teknologisektorn i Sverige
LARV skall aktivt utvärderas och utvecklas i samarbete med studenter, näringsliv och
offentlig sektor
Varje student och utställare skall känna att de är nöjda samt fått ut ett mervärde av LARV

Under verksamhetsår 17/18 ska Teknologkåren:
•

Utvärdera policysamlingen ”En väg in” för att effektivisera internorganisationen och
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•
•
•
•
•

förbättra bemötandet av företag på jakt efter ingenjörer, såväl som ingenjörer som söker
företag.
Fokusera på långsiktiga samarbeten och paket.
Undersöka Teknologkårens image hos externa företag.
Upprätta en referensgrupp som utreder och diskuterar strategiska frågeställningar.
Genomför en satsning för att minska det operativa arbetet för AO
Arbeta för att stärka relationen med det lokala näringslivet

Studiesocialt
Vision
Vi ska anordna mottagningsperiod och avslutningsfestligheter som är tillgängliga för alla samt
håller en hög kvalitet. Vi ska säkra att undervisningslokaler och studieplatser är moderna och
öppna för alla, oavsett behov. Vi ska säkra att det finns attraktiva bostäder för studenter med
närhet till campus och goda kommunikationer. Vi ska framförallt arbeta för ett aktivt studentliv
med bas i sektioner, föreningar och bolag, där alla studenter är välkomna och engagemang
utanför studierna blir en självklarhet. Vi ska även verka för att vara en stark aktör inom attraktiv
studentikos restaurangverksamhet.

Mål
•
•

Teknologkåren skall verka för att alla sektioner etablerade under Teknologkåren skall ha
möjlighet till en aktivitetslokal.
Teknologkåren skall säkerställa en mottagningsperiod tillgänglig för alla.

Under verksamhetsåret 17/18 skall Teknologkåren
•
•

Aktivt arbeta för att försöka få LTU att tillhandahålla lokaler till samtliga sektioner, samt
arbeta för att fortsatt efterfestverksamhet skall få bedrivas.
Etablera en tydlig plan för Nolleperioden, samt göra om överlämningen mellan gamla
och nya Nolleperiodsgrupper för att underlätta framtida verksamheter.
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