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Proposition – Val rep. Universitetsstyrelsen
Bakgrund
På KF 6 17/18 valdes det inte någon representant till universitetsstyrelsen. Inte heller på KF7
17/18. Av kutym brukar denna post tillsättas av kårordförande. Kårordförande är dock vakant.
Anna Ahnér är vice kårordförande och därav ställföreträdande kårordförande. På grund av detta,
och med tanke på att Anna redan är insatt i arbetet, finner kårstyrelsen det lämpligt att Anna väljs
som representant till universitetsstyrelsen.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att

välja Anna Ahnér som representant i universitetsstyrelsen för verksamhetsåret
18/19
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Proposition – Val rep. TFN
Bakgrund
Teknologkåren har två representanter i tekniska fakultetsnämnden, TFN. Av kutym brukar en av
posterna tillsättas av utbildningsenhetens ordförande. Freja Andrea Dyrbye sitter som
utbildningsenhetens ordförande för verksamhetsåret 17/18, och kårstyrelsen anser det därför
lämpligt att Freja väljs till representant i TFN.

Förslag till beslut
Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige
att

välja Freja Andrea Dyrbye som representant i tekniska fakultetsnämnden för
verksamhetsåret 18/19

Teknologkåren vid LTU
971 87 LULEÅ
www.teknologkaren.se

Expedition
0920 – 4925 80

Fax
E-mail
Bankgiro
0920 - 4925 79 ks@teknologkaren.se 381 – 6618

Org.nr
897000-5388

Bilaga 6.1.1
Kårfullmäktige 1
Sammanträdesdatum 2018-10-04
Sidan 1 av 2

Pågåendelista
Från 2015/2016
§63.2 Proposition arvodering för Kårstyrelsen
Kårfullmäktige beslutade
att

ålägga kårstyrelsen 2016/2017 att se över arvoderingarna inom ledningsgruppen

Uppdatering från Kårstyrelsen
Ledningsgruppen har blivit ålagda att tidsinventera sitt arbete under verksamhetsåret 17/18 och
detta ska utvärderas KF 2 19/20 av kårstyrelsen

Från 2016/2017
§66.3 Proposition rambudget
Kårfullmäktige beslutade
att

ålägga kårstyrelsen 2017/2018 att återigen se över sektionstillskotten

Uppdatering från Kårstyrelsen
Presidiet ska jobba med ekonomiskstyrning om hur x och y för Luleåsektionerna kan justeras för
att lägga större andel av tillskottet på antalet studenter jämfört med medlemmar utan att
totalsumman ökar
Presidiet och UO ska arbeta med off-campussektionerna för att möjliggöra en motsvarande
ekonomisk styrning

Från 2017/2018
§24.1 Motion om Teknobussen
Kårfullmäktige beslutade
att
ålägga kårstyrelsen att undersöka ett inköp av en minibuss sam utveckla upplägget för en
uthyrning till medlemmar samt underliggande engagemang under Teknologkåren
Uppdatering från Kårstyrelsen
En projektgrupp under ledningsgruppen är tillsatt och arbete fortlöper
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§44.2 Av4ningen på sektionsnivå
Kårfullmäktige beslutade
att
ålägga sociala enhetens ordförande att
avslutningsfestligheter anordnade av Teknologkåren

se

över

alternativ

till

att

fortsätta

Uppdatering från Kårstyrelsen
Nytt koncept testas i år och ska utvärderas av sociala enhetens ordförande
§45.1 Rekonstruktion
Kårfullmäktige beslutade
att

ålägga kårstyrelsen att senast KF3 2020/2021 utvärdera ändringarna
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Mål- och visionsdokument för
Teknologkåren
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.
M ål
•

Teknologkårens organisation skall vara decentraliserad - Mål
o Varje medlem skall vara medveten om sitt ansvar i organisationen - Delmål
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 Teknologkåren skall sköta all marknadsföring mot studenter
o Teknologkårens verksamhet skall vara det självklara valet för konferenser o dyl

•

Teknologkårens skall vara verksamhetsstyrda och inte budgetstyrda
o Teknologkåren skall i sin kärnverksamhet vara ekonomiskt oberoende av LTU
o Teknologkåren skall ha en ekonomi som kan stödja en engångsavgift

•

Teknologkåren skall ha minst 80 % medlemskap
o Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen
o Alla studenter skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem

•

Integrering mot omgivande element
o Luleå skall vara årets studentstad
o LTU skall vara lättillgängligt från alla delar av omgivande samhälle
o Teknologkåren och dess samarbetsorgans åsikter skall väga tungt för externa
parter, såväl LTU som övriga

•

Teknologkåren ska vara studenternas primära informationskanal.
o Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för
studenterna ska alltid finnas tillgänglig.
o Teknologkåren ska ligga i framkant med informationsspridning till studenter.
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Utbildning
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.
M ål
•

Teknologkåren skall påverka LTU att ha flexibla utbildningar som anpassar sig efter varje
students behov samt omgivande faktorer
o 90 % av alla studenter skall vara nöjda med sin kreativa studiemiljö
o Alla undervisningslokaler skall, i studenternas ögon, vara i pedagogisk framkant
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

•

Teknologkåren skall påverka LTU att erbjuda praktiska och internationella inslag i
samtliga tekniska utbildningar.
o Alla studenter ska erbjudas möjlighet till praktik.
o Alla studenter ska erbjudas möjlighet till utlandsstudier.

•

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
o Utbytes/masterstudenter skall ha samma förutsättningar som övriga studenter
o Alla studenter skall känna att de fått de stöd de behöver under sin studietid
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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.
M ål
•

1

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
o LARV skall aktivt utvärderas och utvecklas i samarbete med studenter, näringsliv
och offentlig sektor
o Varje student och utställare skall känna att de är nöjda samt fått ut ett mervärde
av LARV

1

Välkänt definieras som att vi kan ha ett selektivt urval av utställare
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Studentliv
Vision
Vi ska anordna mottagningsperiod och avslutningsfestligheter som är tillgängliga för alla och
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 framför allt 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.
M ål
•

Teknologkåren skall vara en stark aktör inom attraktiv studentikos restaurangverksamhet
o Teknologkåren skall tillhandahålla alternativ för att uppfylla merparten av
studenternas önskemål och behov.

•

Alla studenter har möjlighet till boende i närhet till campus
o Förmedla samtliga studentbostäder vid campus Luleå samt övriga fastigheter i
Teknologkårens regi
o Säkerställa ekonomi med mål att äga fastigheter

•

Teknologkåren skall värna om studentkulturen
o Säkerställa aktivitetslokaler för samtliga sektioner
o Säkerställa en möjlighet till engagemang för alla inom kår- eller annan
studentikos verksamhet
o Tillhandahålla alternativ för att uppfylla merparten av behoven hos studenterna
o Säkerställa att gemensam examensfestlighet finns tillgänglig för alla
o Högkvalitativ mottagningsperiod tillgänglig för alla, med minst 90 %
nöjdhetsgrad
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