KÅRFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2
BILAGESAMLING
2020/2021
2020-11-05, kl 18:30
i C305

Bilaga 12.1.1.
Kårfullmäktigesammanträde 2
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

Bilaga 12.1.1. - Anmälningsärenden: Sektioner, NPG,
valberedningar & STUK
Maskinteknologsektionen
Sedan förra KF har styrelsen eller sektionen gemensamt gjort följande:
● Arrangerat arbetsmarknadsmässan M-JET
● Planerat programvalspub för öppen ingång tillsammans med de andra sektionerna
● Haft utbildning för programrådsrepresentanter
● Hjälpt till ytterligare i uppstarten av MUPP
● MAkt har arrangerat paintballen
● Deltagit på märkesförsäljningen
● Köpt en massa märken, tygmärken likväl som klistermärken
● Kickoff för alla aktiva
● Försökt vårt yttersta för att få arrangera Grottphaesten igen, det finns ännu hopp
● Arbetat med en ny rekryteringsstrategi och en ny grafisk profil
Geosektionen
Sedan förra mötet har Geosektionen arbetat med:
● Har börjat kolla på att ta fram policys och revidera våra reglementen
● Utbildat 15 nya programrådsrepresentanter
● Varit med och planerat programvalspub
● BRINN har haft välkomstsittning
● Arktis har haft sittning
● Planerar inför sektionsmöte 2
● Planerar inför praktikkväll med NCC

Sektionen för Industriell ekonomi
Sedan KF 1 har I-sektionen gjort följande:
● Lunchföreläsningar
○ Caseföreläsning med Tim Foster
○ Alumnföreläsning med Daniel Smirat
● Programvalspub för Öppen Ingång med övriga sektioner
● Pub-Crawl
● Arbetat med uppstart av nytt utskott
● Startat projekt för utveckling av företagserbjudande i samarbete med vår HUL
● Arrangerat Cykelfest för alla sektionsaktiva
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Sedan KF 1 har Datasektionen arrangerat:
● Programvalspub tillsammans med de andra sektionerna
● Datasittning
● Överlämning för nyinvalda
● Programföreningarna har haft pluggstugor och grillkvällar
Doktorandsektionen
Rapporterar på mötet.
Studentföreningen Campus Skellefteå
Rapporterar på mötet.
Kirunasektionen
Rapporterar på mötet.
Nolleperiodsgruppen
11 personer är invalda och gruppen har precis startat upp. Det finns fortfarande 3 vakanta poster:
Valberedningar
Valberedningen har ännu inte påbörjat något arbete.
STUK
Rapporterar på mötet.
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Bilaga 15.1.1 - Val av förtroendeposter
Beslutsbakgrund
Valberedningen har inte sammanträtt sedan föregående kårfullmäktigesammanträde och ingen
nominering har behandlats. Således finns det ingen att välja in, och alla obesatta poster föreslås
återremitteras för vidare behandling.

Beslutsförslag
Med den bakgrunden vill valberedningen föreslå Kårfullmäktige
att
återremittera val av Kårstyrelseledamot 3 för nytt val på kårfullmäktigesammanträde 4.
att
återremittera val av Etta till valberedningen för nytt val på kårfullmäktigesammanträde 4.
att
återremittera val av Valberedning 4 för nytt val på kårfullmäktigesammanträde 4.
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Kårstyrelsens pågåendelista
Fastställd 20XX-YY-ZZ
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Pågåendelista
Från 2015/2016
KF 7 §63.2 Proposition arvodering för Kårstyrelsen
Kårfullmäktige beslutade

att

Ålägga kårstyrelsen 2016/2017 att se över arvoderingarna inom ledningsgruppen

Uppdatering från Kårstyrelsen
Kårstyrelsen 17/18 beslutade på KS 10.5

att
ålägga kårstyrelsen 18/19 att analysera tidsinventeringen och senast KF 2 19/20
presentera en analys samt ev. åtgärdsförslag.
Uppdatering från Kårstyrelsen
Kårfullmäktige 19/20 beslutade på KF 4

att
ålägga kårstyrelsen 2020/2021 att samla in information och göra en ny
tidsinventering av ledningsgruppen 2020/2021.
att
ålägga kårstyrelsen 2021/2022 att analysera data från tidsinventeringen framföra
analysen på första kårfullmäktige vårterminen 2022.

Från 2017/2018
KF 3 §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 19/20

Svar förväntas från leverantör under oktober månad.
Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

Ett förslag har tagits fram av Arbetsmarknadsenhetens ordförande och presenterats för
Kårstyrelsen under Kårstyrelsemöte 7. Kårstyrelsen ansåg att det krävdes mer underlag,
framförallt hur bilen ska skötas rent administrativt.
Rapporten presenteras som bilaga till pågåendelistan.
KF 4 §43.1 Programföreningstillskott
Kårfullmäktige beslutade

att

Kårstyrelsen åläggs att utvärdera programföreningstillskottet till KF 3 2020/2021.
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Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

Punkten upptäcktes av en slump då vi sökte efter andra beslut.
Vi har hört att både sektioner och programföreningar upplevt att det är oklart hur
programföreningstillskottet ska betalas ut och av vem.
Det finns således förbättringspotential. Kårstyrelsen har dock inte avlagt någon energi för
frågan, då vi som sagt upptäckte den av en slump.
KF 4 §44.2 Av4ningen på sektionsnivå
Kårfullmäktige beslutade

att
ålägga sociala enhetens ordförande att se över alternativ till att fortsatta
avslutningsfestligheter anordnas av Teknologkåren.
Uppdatering från Kårstyrelsen 18/19

Nytt koncept har testats och enligt utvärderingen kan slutsatser dras om att gästerna var
nöjda. Förbättringsområden finns men som är realistiska att genomföra.
Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

Enligt inspektorstolkning gällande en övrig fråga från KF 5 13/14 är det fortfarande KFs vilja
att ha en gemensam Av4ning.
Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

Av4ningen var i år uppdelad på två dagar, i.o.m. att den bokade lokalen inte kunde hantera
alla gäster samtidigt. Vid första anblick verkar konceptet lyckat. Sociala enhetens ordförande
ska sammanställa en rapport till och med Kårfullmäktigesammanträde 4 verksamhetsåret
19/20.
Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

Under KF 4 19/20 presenterades en projektplan av Sociala enhetens ordförande för kårfullmäktige som
beslutade att godkänna den nya projektplanen. På grund av detta är beslutet KF 4 §44.2 Av4ningen på
sektionsnivå avklarad.

KF 4 §45.1 Rekonstruktion
Kårfullmäktige beslutade

att

ålägga kårstyrelsen att senast KF3 2020/2021 utvärdera ändringarna

Uppdatering från Kårstyrelsen 20/21

En översikt har påbörjats och intervjuer med berörda personer planeras pågå under hösten.

Från 2019/2020
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KF 5 §43.3 Teknologkårens åsiktsdokument
Kårfullmäktige beslutade

att

ålägga kårstyrelsen att fastställa en projektgrupp som under verksamhetsåret
2020/2021 har i uppdrag att löpande utvärdera och omarbeta Teknologkårens
åsiktsdokument. Förslag till åsiktsprogram ska presenteras senast
kårfullmäktigesammanträde 7 för samma verksamhetsår.

Från 2018/2019
KF 7 §63.1 Hävning av beslut

att
ålägga kårstyrelsen att se över hur ekonomiska poster förmedlas och presenteras
för KF senast KF3 2019/2020
Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

Vi har fått en överlämning från föregående kårstyrelse och därmed har vi fått en del
information. Vi arbetar på att presentera på KF 3.
Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

En enklare rapport har sammanställts av vice kårordförande.
I grund och botten berodde problemet på att det inte fanns någon att förklara vad de olika
posterna innebär och hur Teknologkårens ekonomi generellt är uppbyggd.
Kårstyrelsen planerar att hålla en genomgång i frågan under utbildningen för kommande
kårfullmäktigeledamöter.

Från 2019/2020
KF 6 §53 Uppdatering av stadgar

att
återremittera beslut 53.1.1-2 till KF3 verksamhetsår 2020/2021 med
avsikt att se över punkterna som diskuterats.
Uppdatering från Kårstyrelsen 19/20

Revideringsarbetet är påbörjat.
Än så länge har två fullmäktigeledamöter samt en medlem lämnat åsikter. De är tagna i
beaktning och kårstyrelsen har börjat arbeta med förslagen.
Tisdagen den 28e april har dokumentet gått ut på remiss till sektionsordförande. Svar
förväntas senast 15e maj.
Uppdatering från Kårstyrelsen 20/21

KF 6 19/20 valde att återremittera beslut till KF 3 20/21 för att se över punkterna som
diskuterats under KF 6 19/20.
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Bilaga 16.1.2 - Kårstyrelsens rapport
Sedan senaste kårfullmäktige
workshop/arbetsträff.

har

kårstyrelsen

haft

3

kårstyrelsesammanträden

och

en

● KS 6:
Då detta var Arons första KS började vi med en kort genomgång av hur KS i nuläget jobbar.
Ledningsgruppens rapport för september gicks igenom utan några större anmärkningar. En person skulle
väljas in till projektgruppen för TKL 50 men p.g.a. en frånvarande KS ledamot och en ledamot som är
med i projektgruppen och därmed frånsade sig sin röst för att undvika intressekonflikt blev inte mötet
beslutsfattande. I och med detta bordlades ärendet till KS 7.
Projektet studentkompis diskuterades efter att KS fått mer information sedan KS 2 där projektet lyftes.
KS var mycket positiva och ansåg att en pilot för projektet lät som en bra idé.
En diskussion om Teknologkårens nya hemsida lyftes där KS tycker att det bör vara högt prioriterat i
informations enhetens ordförandens arbete men att projektet bör vara vaksam för att inte skapa onödiga
ekonomiska ansträngningar.
Slutligen uppkom en övrig fråga där ks upplystes om en händelse som i sin tur tyder på att Teknologkåren
behöver en tydligare värdegrund. Detta är något som kårstyrelsen kommer jobba vidare med under året.
● KS 7:
På KS genomfördes valet till TKL som bordlades i KS 6. Kårstyrelsen uppfattade under KF 1 att
kårfullmäktige såg ett behov av en krisplan. Kårstyrelsen beslutade därmet att sätta en person som
ansvarig för leda detta arbete.
HSSO lyte efter att omvärldsbevakning en diskussion om utformningen av en studentguide. Kårstyrelsen
är positiva till idén men lyfter även att de ekonomiska förutsättningarna bör tas i beaktning.
Ett antal mindre övriga frågor lyftes som kårstyrelsen tyckte bör lyftas som beslut på nästkommande
sammanträde.
● KS 8:
De övriga frågorna från KS 7 beslutades om. Resterande del av KS 8 gick åt för inval av
Nolleperiodsgruppen 2020 där 6 personer valdes in under Teknologkåren.
● Workshop:
Kårstyrelsen valde att ha en arbetsdag för att skriva den krisplan som KF lyfte behovet av under KF 1.
Efter en kort omvärldsbevakning ansåg dock kårstyrelsen att trots det att det var en “krisplan” som KF
efterfrågade fyller den typ av dokument inte det behov som KF faktiskt diskuterade. Efter att ha tittat på
teknologkårens egna dokument ansåg även kårstyrelsen att andra delar av verksamheten på kort sikt har
större prioritet. Huvudsakligen utvärdering av rekonstruktion, revidering av stadgar och reglemente som
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alla ska lyftas på kårfullmäktige under året. Kårstyrelsen menar att om dessa utvärderingar och
revideringar görs på bästa möjliga sätt kan man även få med de viktigare delar av en krisplan och faktiskt
minska risken att de problem som diskuterades under KF 1 händer igen. kårstyrelsen tycker fortfarande
att en krisplan är något som bör finnas men att det arbetet får vänta.
Utanför dessa planerade möte har KS haft kontinuerlig kontakt och diskuterat diverse
förbättringsområden, dokument och omvärldshändelser som kan påverka kåren.
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Bilaga 17.1.1 - Sektionslokalsavtalet
Diskussionsunderlag
Förhandlingen om ett nytt kontrakt skulle påbörjas en månad innan föregående avslutades.
Vilket inte gjordes.
Maskinteknologsektionens Ledamöter vill därför diskutera vad som skall göras för att åtgärda detta och
att diskutera ifall det existerar en möjlighet till ersättning för detta.

Teknologkåren
Org. nr: 8970005388
971 87 Luleå

Kansliet
Tfn: 0920-944 44

Hemsida: www.teknologkaren.se
E-post: kansli@teknologkaren.se

Bilaga 19.1.1
Kårfullmäktigesammanträde 2
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

Bilaga 19.1.1 - Status för Ultima Thule
Diskussionsunderlag
Önskar en upplysning angående ULITMA THULE från Vice kårordförande då han som jag uppfattat
det tog på sig projektet med att revidera tidigare den före detta upplagan och trycka en ny upplaga.
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