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Till: THS styrelse 

 

För kännedom: 

THS medlemmar 

THS arvoderade 

THS sakrevisorer 

 

THS Valberedning 

THS personal 

Inspektor

 

KALLELSE 

Kårstyrelsemöte 7 14/15 

Måndagen den 15 december 2014 

kl. 18.00, Gröten plan 2, Nymble 

På akademikersvenska 

Nu är det dags för verksamhetsårets 7:e styrelsemöte. Detta möte är ett rapportmöte där 
THS Kårledning rapporterar på det löpande arbetet. Detta möte är även ett valmöte där 
en 3:e Chef  för Utbildningsinflytande kommer väljas.  

På ett mer begripligt sätt 

På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt 
sjunde möte för verksamhetsåret. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa de uppdrag 
som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. På det här mötet kommer THS 
Kårledning att rapportera om hur arbetet fortskrider. Detta möte är även ett valmöte där 
en 3:e Chef  för Utbildningsinflytande kommer väljas. 

Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! 

 

Stockholm, den 8 december 2014 
 
 
_______________________ 
Cecilia Molinder 
Ordförande 1415 
Tekniska Högskolans Studentkår 

Välkommen! 
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To: THS Board 

 
 

For Information: 

THS Members 

THS Management Team 

THS Auditor 

 

THS Election Committee 

THS Personnel 

Inspector

 

SUMMONS 

THS Board meeting 7 14/15  

Monday, December 15th 2014 

18.00, Gröten 2nd floor, Nymble 

In a more strict way 

It’s time for the 7th meeting for the student union board. During the meeting THS 
Management Team will report on the organizational plan for the year. During this 
meeting the third election of  the Head of  educational affair will also be held.  

In a more understandable way 

On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans 
Studentkår, THS) will have its 7th meeting for this semester. The board’s mission is to 
perform the will of  the members. On this meeting there are going to be reports on the 
work progression from the people who works with the organizational plan on a daily 
basis. During this meeting the third election of  the Head of  educational affair will also 
be held. 

All members are welcome at the union board meetings. Welcome! 

 

Stockholm, 8 December 2014 
 
 
_______________________ 
Cecilia Molinder 
President 1415 
Tekniska Högskolans Studentkår 

Welcome! 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kårstyrelsemöte 04 14/15 
Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 
Gröten, plan 2, Nymble 

* = bilaga finnes.  

1. Formalia  

1.1 Mötets öppnande 

1.2 Mötets behöriga utlysande* 
Se bilaga 1.2.1. 

1.3 Val av mötesordförande 

1.4 Val av mötessekreterare 

1.5 Val av mötesjusterare 

1.6 Anmälda förhinder 

1.7 Adjungeringar 

1.8 Fastställande av föredragningslista* 

1.9 Föregående protokoll 

1.10 Anmälningsärenden 
 

2. Rapporter 

2.1 Rapporter från kårledningen 
Se bilaga 2.1 

2.2 Rapport från kanslichef 
Se bilaga 2.2 

3. Beslutsuppföljning 
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4. Stadfästelse av delegationsbeslut 

4.1 Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 

4.2 Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 

4.3 Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut 
 

5. Bordlagda ärenden 
 
6. Valärenden 

6.1 Val av Chef för Utbildningsinflytande Valberedningen 
Se bilaga 6.1 (endast i valhandlingar) 

7. Beslutspunkter 

7.1 Attesträtter för vårterminen Cecilia Molinder 
Se bilaga 7.1 

7.2 KS sammanträdesschema för vårterminen Anna Johansson 
Se bilaga 7.2 

7.3 Ägardirektiv till THS Bolag Cecilia Molinder 
Se bilaga 7.3 och 7.4 

 
8. Motioner till kårfullmäktige att bereda 
 
9. Diskussionspunkter 

   

10. Övrigt 

10.1 Övriga frågor  

10.2 Sammanfattning till hemsidan 

10.3 Nästa möte 

10.4 Val av nästkommande mötesordförande 

10.5 Mötets avslutande 
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ARBETSRAPPORT 3, KSM07, KÅRPRESIDIET 

Verksamhetsplanen 

VP1415 uppdrag 4.2.2 – Verktyg för bättre överlämning 
KSm07: Senaste aktiviteter 

Under senaste OR samt ER var temat överlämning där en WS hölls med syfte att reda ut vilka verktyg som 

behövs och hur vi kan skapa dem.  

KSm07: Nästa steg  

Sammanställa WS och hålla samma WS i de resterande råden samt eventuellt göra en 
överlämningshandbok.  

Rapport på den löpande verksamheten 

Aktuellt just nu 
Just nu är vi inne i en överlämningsperiod 2.0. Det är överlämning för 4 st nya i kårledningen och 
kårpresidiet jobbar tätt ihop för att i sin tur överlämna till varandra. Kårpresidiet jobbar just nu också med 
att förbereda sig inför den ekonomiska halvårsprognosen som ska presenteras inför KF i februari. Vi håller 
också på att ta fram en tidsplanering för arbetet med att ta fram en ny verksamhetsplan samt budget för 
1516.  

KTH 
Kontakten och samarbetet med KTH är fortsatt god. Beslutet för KTHs medfinansiering till THS är klart 
och THS kommer att få 5,6 miljoner kronor i direkt medfinansiering.  

Universitetsstyrelsen  
Den 10 december sammaträdde universitetsstyrelsen där slutrapport av AAE:n drogs. THS lyfte att 
rapporten som togs fram inte nämner handlingsplaner, vilket är ett problem av respekt till de som lagt ned 
arbetet med AAE:n. Handlingsplanerna som tas fram ska informeras om och synliggöras internt och det är 
viktigt att både UF, fakulteten och studenterna inkluderas i uppföljningsarbetet. Slutligen lyfte THS att 
göra benchmarking mot andra lärosäten för både rapporten och uppföljningsarbetet.  

THS Kårledning 
Förutom överlämningen fokuserar Kårledningen nu på stabilitet och att återuppta struktur inför det nya 
året. Presidiet fokuserar just nu på SSIAs och KommCs strategiska utveckling och kommer följa upp på 
detta i januari. 

THS Bolag 
Förslag på ägardirektiv har tagits fram och presenterats för bolagen. Ägardirektiven kommer att beslutas 
om den 15:e december och sedan har representanter från bolagen bjudits in till KF3 i februari för att 
presentera sig.  

THS Lokalt   
OR och ER slogs ihop den 1:a december med tema överlämning vilket gick väldigt bra. På sista frukosten 
för OR i december diskuterades mycket vad för typer av utbildningar som skulle vara intressant för OR. 
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Samtal förs i kårpresidiet om ett OR+ER internat eventuellt skulle vara aktuellt i en helg i början på 
februari.  
 
Angående Industriell Ekonomis JML arbete så har detta fortsatts med god utveckling. En JML-kurs 
tillhörande ITM-skolan erbjuds just nu studenter samt förtroende valda på THS på 6 hp som hela styrelsen 
på Industriell Ekonomi går samt delar ur THS kårledning.  

Externt 

Reftec  
Sammarbetet med Reftec fortsätter men har nedprioriterats under hösten. Planen är att sammarbetet ska 
prioriteras upp nu när presidiet är fulltaligt och kommer börja göras i januari under Vork och Kork 
konferensen i Luleå.  

Resonemang 
För ordförande ser den kommande tiden väldigt ljus ut. Jag har äntligen börjat kunna lyfta blicken och jag 
känner att jag börjar kunna skapa mig ett helhetsperspektiv. Jag har stora planer för det resterande året och 
känner mig taggad för januari.  

Vice ordförande har mycket att lära sig inom den närmsta tiden men det känns roligt. Jag har haft en del 
PÖL med Kim och vi har fokuserat på alla praktikaliteter. Jag ser fram mot att få ta fram nya budget och 
VP i vår men främst mot att få jobba med kommunikation och rutiner inom kårledningen. Jag trivs otroligt 
bra med Cecilia och det är mycket roligt att gå till jobbet just nu! 
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ARBETSRAPPORT 2, KSM3, 
EVENEMANGSCHEF  
Rapport på verksamhetsplanen  

VP1415 uppdrag 4.3.1-  

KSm3: Senaste aktiviteter  
Har i dagsläget inte påbörjat denna punkt. 

KSm3: Nästa steg 
Stätta mig in i undersökningen. 

VP1415 uppdrag 4.3.2-  

KSm3: Senaste aktiviteter  
En hel del både interna diskussioner och diskussioner med presidiet, kanslichefen och liknande rörande 
den aktuella budgetfrågan. Varken haft tid eller ansett det läge att utreda den övriga strukturen ännu. 

KSm3: Nästa steg 
Utreda samt klargöra för huruvida RSen ska läggas ihop eller ej. Kartlägga nuvarande 
organisationsstrukturen. 

 

Rapport på den löpande verksamheten 
 
Gruppdynamik och organisationsfrågor 
Det är ett väldigt öppet klimat och diskussion på PrGs interna möten är väldigt givande. På båda de senaste 
internaktiviteterna har det varit extremt bra uppslutning från alla nämnder. På PAKS (prg stora internarrangemang) var 
alla nämnder representerade och dessutom i överflöd! Över 60 personer kom totalt, varav alla var aktiva prg-medlemmar.  
 

Samarbeten och kontakter 
Samarbetena med både KL och fasta personalen fungerar riktigt bra. Bland annat har EC, NC och restaurangen nu börjat 
med avstämningsmöten var 14e dag gällande arrangemang i Nymble. Jag känner mig säker att hjälp finns att gå så fort jag 
behöver det, även om jag själv inte vet om det alltid.  

När det gäller leverantörer och leverantörskontakt är den fortsatt god. Vi har nyligen fått en ny säljare hos både Coca-Cola 
och Pernod Ricard. Jessica som vi tidigare hade på Coca-Cola har vi nu hos Pernod Ricard och en helt ny på Coca-Cola. I 
övrigt kollar jag ständigt runt på olika leverantörer gällande priser och utbud, dock inget som är bestämt att bytas ut. 

  



Rapport inför kårstyrelsemöte 7 
Robin Odelius, Evenemangschef 
141210 
Sid 3(3) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

Aktuella event 
• BarNymble – Flyter på utan större problem. Varit lite dålig uppslutning på vissa, bl.a pga större event i 

anslutning. Fortsatt hög medelomsättning. 

• KlubbNymble 29/11 – Skulle ha varit gemensamt med Sångartäfvlan som tyvärr ej blev av pga dålig uppslutning 
av deltagare. Klubben i sig hade extremt dålig uppslutning den också. Allt pekar på dålig marknadsföring, eller 
snarare hjälp med marknadsföring. MG och jag kan inte göra allt. 

• WSP 5/11 – Externt event med WSP som gjorde en satsning kring ”Designing future cities”. Svårt att 
marknadsföra. Deras marknadsföringsmaterial var svårt att förstå som en fest. 

• Jultema 19/12 – Kommande KlubbNymble den 19/12 med stor satsning. En hel del dekorationer kommer 
köpas in i syftet att ge klubbkonceptet lite starthjälp. Klubben kommer samköras med BarNymble, som kommer 
ha öppet från 17.00 som vanligt för att sedan öppna upp till Hyllan och Nya Matsalen senare på kvällen. 
Konceptet ”Happy-hour” kommer även provköras för att försöka locka gäster tidigare. Jag har även hört att 
tomten kommer på besök.. ;) 

 

Kommande större projekt 
Alkoholtillstånd Sektionslokaler – Jag försöker kontinuerligt trycka på KTH för att ge sin syn på ansökan, de fortsätter 
svara vad de tror Tillståndsenheten kommer säga. Jag och Studiesocialt har möte med KTH imorgon torsdag så mer svar än 
frågor finns förhoppningsvis snart. 
 
BarNymble – Tanken är att utveckla både kunskapen hos NKM samt göra utbudet mer tillgängligt för gäster, en meny ska 
återinföras! Detta i samband med utökad matmeny ska förhoppningsvis ge ökad matförsäljning. 
 
KlubbNymble – Som sagt ovan, stor satsning kring allt från marknadsföring till dekor, det kommer bli en storslagen kväll 
vågar jag lova! 
 
THS Cocktail – Väntar på svar från Restaurangen och KTH huruvida datum för cocktailpartyt behöver bytas. Sedan ska 
januari vara till för att samordna alla mina tankar och idéer, detaljer får ni dock ej veta då det ska vara en överraskning för 
er också. 
 
Konsertkväll – Jag har börjat dra i några kontakter och kollat på möjliga datum, dock inget spikat än.  

 
Ekonomi 
Ekonomiarbetet rullar på bra och jag ligger nu i fas med alla fakturor och löner. Halvårsredovisningen kommer visa mer i 
detalj där även en utförlig inventering med alla lagervärden kommer finnas. 

Resonemang 
Senaste 2 veckorna har varit väldigt hektiska och jag har känt mig trött större delen av tiden. Flera stora event för nära 
varandra tar mycket energi. Detta i samband med Armada som tagit en hel del tid har get sin verkan. Jag ljuger inte när jag 
säger att jag ser hemskt mycket fram emot julledigheten. Självklart är det extremt kul med överlämning och jag tycker det 
känns väldigt bra i KL just nu, men ledighet hägrar mer. 

Jag har börjat fundera kring mina mål och visioner jag själv satte upp innan mitt verksamhetsår började, dock känner jag 
inte att jag åstadkommit mycket av det, med undantag för arbetet internt i Programgruppen. Arbetet tar extremt mycket tid 
och löpande arbetet tar anspråk till så pass mycket att VP och mål/visioner kommer i andra hand. 
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ARBETSRAPPORT 3, KSM07, STUDIESOCIALT 
Rapport på verksamhetsplanen 

VP1415 uppdrag 3.1.1 

KSm03: a) Har träffat Studenthälsan och FUNKA för att prata om deras 
roll samt hur den kan utvecklas. Har en dialog med Studenthälsan för 
hur vi kan erbjuda deras tjänster till fler studenter. Vill genomgöra 
lunchföreläsningar eller tema-händelser med Studenthälsan (stress, 
träning, våga tala osv. ) 

b) Har dragit igång projektet Hälsoveckan, där fokus ska ligga på olika 
hälsoaspekter och hur studenter påverkas av dessa. Har skickat ut 
annons om att kunna söka poster i projektgruppen. Har även tagit ut 
projektgruppen och ska träffa alla innan jul.  
 

KSm03: a)Ska börja ta upp dialog med Yvonne angående hur 
lunchföreläsningarna ska gå runt ekonomiskt. Nämnde det snabbt vid 
ett möte med henne för någon vecka sedan och hon verkade positiv.  

b) Nästa steg blir att tillsammans med projektgruppen ta fram 
gemensamma mål om hur vi vill att Hälsoveckan ska bli och hur vi vill 
genomföra den.   

VP1415 uppdrag 5.9.1 

KSm03: Senaste aktivitet 
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KSm03: Nästa steg 

VP1415 uppdrag 5.9.2 

KSm03: ingen 

KSm03: Skicka ut ett formulär till sektionerna för att låta dem genomföra 
kartläggningen på lokal nivå. Kartläggningen på förtroendevalda på 
central nivå sker via mig. Ska ta fram ett logiskt sätt att strukturera 
fördelningen. 

VP1415 uppdrag 5.10.1 

KSm03: JML-rådet tar upp vissa aspekter av detta. Fortsätta ta upp 
aspekter på JML-råden. 

KSm03: Inga fortsatta steg tagna. 
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Rapport på den löpande verksamheten 

Aktuellt just nu 
• Samlar ihop projektgruppen för Hälsoveckan. 
• Börjat arbetet med THS JML-policy för att den ska kunna bli klar och därefter kunna påbörja 

arbetet med handlingsplanen.  
• Försöka strukturera upp hur min roll borde se ut. För mycket småsaker som ligger på mitt bord 

som borde ligga på någon annans.  

Kommande större projekt 
• Kårens Dag 2. Har haft dialog med SSE för att se hur vi kan genomföra denna på bästa sätt 

tillsammans som enhet. Vi kommer även försöka inkludera resterande KL. har även varit uppe på 
diskussion om huruvida vi borde ha Kårens Dag efter mottagningen för att locka fler studenter 
från äldre årskurser.   

Gruppdynamik och organisationsfrågor 
Inget nytt att tillägga.  

Samarbeten och kontakter 
THS:  

Lokalrådet: haft svårt att få till dessa möten pga av för stor arbetsbelastning. Har dock haft ett möte och 
kunna ta vidare informationen till KTH.  

Spexrådet: Hr kontinuerlig kontakt med spexen. De har även börjat ta kontakt med varandra och bjuda in 
till föreställningar/fester vilket är roligt att se. Vi har dock problem med hur vi ska hantera sopor och skräp 
som måste transporteras bort från Dekis. KTH kan inte hjälpa till här pga nedskurning i budgeten.  

KTH:  

Har tagit upp MBA-mötena med Doris och Conny. Vi har pratat om att det är väldigt tungt för oss i KL i 
dessa frågor som ofta gör människor upprörda och irriterade och tar ut dessa känslor på fel människor. De 
är villiga att hjälpa oss och vara stöd så mycket de kan.  

Stockholm:  

Ekonomi 
Inga kommentarer 

Resonemang 
Jag har kontaktat STORK angående HMT och de visar stor förståelse. De är helt ok med att bara använda 
resultatet som källa i stället för att skriva en rapport på det. Vi kanske ska göra en sammanställning dock. 
De har även tagit upp frågan om vi ska flytta den av våra träffar som skulle varit i Sthlm för att underlätta 
arbetet.  
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ARBETSRAPPORT 2, KSM3, STUDIESOCIALT 

OCH INTERNATIONELLT ANSVARIG 

Rapport på verksamhetsplanen 

VP1415 uppdrag 4.1.1 
KSm03: Senaste aktivitet: Etablerat USA gruppen som har haft sitt första event, mästerskap i badminton. 

Fortsatt möte med idrottsrådet. 

KSm3: Nästa steg: Jobba aktivt med idrottsrådet. Förbereda inför mästerskapen i vår.  

VP1415 uppdrag 4.1.2 
KSm03: Senaste aktivitet: Prata med handledare på KTH och formulera exjobb. Ta vidare diskussion 

med Stockholmsstad om att få det gjort. Projekt kommer gå över flera år.  

KSm3: Nästa steg: Fortsatt diskussion med Stockholmsstad, handledaren och studenter. Boka in möte 

med kanslichef och Djurgårdsförvaltningen.  

VP1415 uppdrag 5.2.1 
KSm03: Senaste aktivitet: Samtal med internationella koordinatorer angående utbytesstudenters 

programkoder och potentiell sektionstillhörighet. Ingen uppdatering på sektionsarbete.  

KSm3: Nästa steg: Fortsätta med detta arbete och få det inröstat på sektionen. Börja arbeta med 
internationella rådet för att driva frågan på flera sektioner. Se över hur medlemssystemet kan bli uppdaterat 
med programkoder.  

 

Rapport på den löpande verksamheten 

Aktuellt just nu 
Just nu arbetar jag med att:  
Idrott:  

 Badminton kick off eventet var lyckat (20 % Internationella studenter deltog). Gruppen arbetar 
väldigt väl tillsammans och har tankar på att utöka mästerskapen till Stockholmsregionen.  

 Sektioner har uttryckt intresse för att samarbeta mer med varandra. Jättebra initiativ och ska 
uppmuntras.  

 Samarbete med studiesocialt ansvarig angående friskvårdsbidrag som är utskickat. 

 Examensarbetet kommer att påbörjas i januari och uppföljas. 
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Internationellt:  

 Mottagningskommitteen, NIC, är tillsatt och jobbar på. NIC mottagningsansvarig har varit med 
på MR1(överlämnings MR), vilket känns bra för att nu är den internationella mottagningen med 
från start.  

 Det ser ut att vara ett stort intresse för utlandsstudier bland studenterna, dock säger KTH att 
intresset minskar. Det kan ha att göra med centralisering/decentralisering av avtal som gör det 

knepigt. Detta ska utredas.  

 Armada rundvandringar gick bra och var uppskattade.  

 Det ska vara en ESN ”Buddy Section Platform” i Stockholm i januari, vilket är ett samarbete 
mellan SU, Södertörn och Jönköping. I och med att det är i Stockholm så är dessutom ESN KTH 
inbjuden.  

 Planerar för överlämnings för Internationella rådet. 

Kommande större projekt 
 19 januari – 2 februari: Vinter mottagning 

 2 februari: Kårens Dag 

 Överlämning 

Gruppdynamik och organisationsfrågor 
Alla undergrupper funkar väl. Fokus ligger på att lämna över grupper till nyvald SSIA. Planering för 
rekrytering av ny mottagningsansvarig som kommer sitta på kalenderår. Nyvald SSIA känner sig 
välkomnad in i KL gruppen.  

Samarbeten och kontakter 
Inga uppdateringar gällande Reftec samarbeten.  

Kontakt med KTH angående idrott. KTH vill engagera internationella studenter i idrott. Vi tittar 
tillsammans på hur vi kan samarbeta vidare.  

Samtal med internationella koordinatorer har lett till att vi ska jobba mot att avveckla 0,2 p bonussystemet. 
De ser mycket positivt på detta. Detta ska göras genom inflation av poäng; alla ska få poäng när de arbetar 
mot internationalisering. T.ex. via Armada, THS näringsliv, kommunikation, utbildningsbevakning osv. 

Ekonomi 
USA gruppen vill gärna öka storleken på eventet och på så sätt ge mer till medlemmarna. Detta kan 
innebära att de vill ha ökad budget. För 2015 ska de försöka hitta spons för profilkläder och goodiebags. 
Detta blir en förändring som kommer ske successivt under 15/16.  

Resonemang 
Nyvald på posten skulle gärna se en uppdatering av Arbetsbeskrivning, för att på så sätt kunna utforma en 
framtidsvision och förstå vilka förväntningar som finns. Nya tankar finns kring den internationella delen av 
posten.  

 

Because of lack of time there is no English version of this report.  
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ARBETSRAPPORT 2, KSM07, CFU 
Rapport på verksamhetsplanen 

VP1415 uppdrag 1.2.3 

KSm07: Senaste aktivitet 
Vi har stött studeranderepresentanten i dennes 
arbete. 

KSm07: Nästa steg 
Implementering av förslaget. 

VP1415 uppdrag 1.4.1 

KSm07: Senaste aktivitet 
Har haft avstämningsmöten med Sno. Haft 
Flertalet träffar med PAS/SNO som bett om 
hjälp i olika frågor. Nya systemet för 
tjänstetillsättningar är etablerat och går under 
namnet ”fakultetsförnyelsegruppen”. 

KSm07: Nästa steg 
Hålla uppstartsmöte med de nya SNO och PAS 
för våren. Skapa en tydligare kontakt mellan UR 
och kunniga människor på KTH.  

VP1415 uppdrag 1.5.1 

KSm07: Senaste aktivitet 
Skolråd har hållits med alla skolor som ej redan 
har ett gott fungerande skolpåverkansarbete. 

KSm07: Nästa steg 
Få arbetet att fortgå under våren. 

 

VP1415 uppdrag 1.5.2 

KSm07: Senaste aktivitet 
En diskussion förs i UR om hur de kan lägga 
upp sin bevakning. På senaste Ur lyftes vilka 
mastrar de har ansvar för och hur de kan börja 
enkelt med att börja bilda strukturer. Det dök 
också upp som ett möjligt krav från KF på 
sektionernas verksamhet. 

KSm07: Nästa steg 
Ta upp frågan konkret i UR och bilda en 
standard för arbete. 
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Rapport på den löpande verksamheten 

Aktuellt just nu/kommande större projekt 
Kontakten med doktorandsektionen har fortsatt inte fungerat som önskat, men har utvecklats mycket 
positivt senaste månaden. Det pågår därför ett försök att skapa nya stukturer för att möjliggöra ett gott 
påverkansarbete trots kontaktsvårigheter.  

Överlämningen är igång! 

Påverkansarbete 
Vi har fortsatt arbetat med utvärderingen av KTH:s universitetsförvaltning. Utvärderingen slutfördes 
under den tidiga hösten och lyfta skarp kritik mot KTH. Utvärderingen kommer dels resultera i en 
slutrapport som förskönats en del pga att den hårda kritiken inte skall spridas offentligt, och dels i 
handlingsplaner vilkas innehåll vi tänker fortsätta bevaka hårt om detta genomförs.  

CFU, Utbildningsrådet och doktorandsektionen har tagit fram innehållet till ett remissvar på KTH:s förslag 
till pedagogiskt program. Det skall författas under december.  

Arbetet med en likabehandlingsplan för 2015 har också avslutats. DO har kommit med ett positivt 
utlåtande om KTHs plan för 2014. 

I samband med arbetet mot skolorna har frågor gällande frysta resurser för centrum för akademiskt 
skrivande dykt upp. CFU har arbeta för att få KTH att återuppta den här verksamheten, dels genom egna 
skrivelser och dels genom ett arbete i språkkommittén.   

Samarbeten och kontakter 
Nordic five tech har haft konferens på chalmers där en CFU deltogs. På mötet sättes en internationell syn 
på MOOCs (massiv online open couses) gemensam för de fem deltagande studentkårerna. Det var ett bra 
utbyte av perspektiv.  

SSCO:s utbildningskongress deltog vi i och kommer fortsätta dra i det sammarbetet.  

Ekonomi 
Det ekonomiska läget ser ut som förväntat. Alla budgetposter tycks hållas väl och följer planeringen över 
året. 

Resonemang 
Vi är glada och trötta. 

Överlämning är kul! 
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ARBETSRAPPORT 2, KSMY, CHEFREDAKTÖR 

FÖR OSQLEDAREN 

Rapport på verksamhetsplanen 

VP1415 uppdrag 5.1.1 & 5.1.2 

KSmXX: Nästa steg 
Här kvarstår svaret från förra rapporten: 
”Här ser jag huvudsakligen att Fredrik tar tag i detta och involverar mig. Som det också står i matrisen: Fredrik är 
initiativtagare. Det har jag också sagt till honom innan då VP:n diskuterades.” 

Rapport på den löpande verksamheten 

Aktuellt just nu 
Vi har börjat komma igång med webbmaterial och har haft ungefär en sak per dag med unikt material för 
webben. Julkalendern är i full gång, se osqledaren.se/julkalendern, och OL #2 ska börja layoutas. Kort sagt 
rullar allt på jäkligt bra. 

Kommande större projekt 
Inför våren kommer vi börja rulla ut en uppdaterad version av hemsidan. Först ut är en sida för att host:a 
våra podcasts på. Vi kommer även köra en större push, med lite artiklar osv, när vi börjar rulla ut podcasts. 
Just nu ser läget ut där så att flera har kommit igång, men de gör lite material så att de inte behöver göra en 
podcast per vecka.  

Gruppdynamik och organisationsfrågor 
Här kvarstår svaren från förra rapporten: det går bra! Skillnaden från förra gången är att min projektledare 
för tidningen nu har tagit fullt ansvar och det har funkat väldigt bra. Det har gett mig mer tid att fokusera 
på saker som att projektleda utvecklingen av hemsidan, webbartiklar osv. 

Ekonomi 
Här ser det rätt liknande ut. Cissi hade snackat med Lunkan och han hade sagt att ”han skulle kolla igen på 
det” angående annonser i OL. Men jag har inte haft ett möte med honom för att se vad han säger. OL #2 
kommer i alla fall ha annonser från KTH. 

Resonemang 
Det känns som att det händer grejer vilket e kul som fan! Webben, podcasts, organisationsstrukturen osv 
funkar alla väldigt bra vilket känns kul. Nu har också en del arbete lyfts från mig när tidningsansvarige tagit 
mer ansvar där. Inför våren ska jag också börja arbeta lite mer strategiskt med OL, och kolla lite mer på vår 
vision och vad vi borde göra nästa år osv. 
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ARBETSRAPPORT 1, KSM04, FRAMTID 
 

Rapport på den löpande verksamheten THS Armada 

Aktuellt just nu 
• Armada 2014 är slut och nu håller jag på med efterarbete såsom fakturering, utvärderingar och 

arbetsintyg. 
• Överlämning! 

Gruppdynamik och organisationsfrågor 
• Avslutningsarbete och tackresa till Barcelona. 
• Min projektgrupp mår bra och alla (projektgrupp, gruppledare och värdar) verkar nöjda med sin 

insats. 
• Av vad jag hittills kunnat utläsa från utvärderingarna verkar både studenterna och företagen nöjda 

med Armada. Flera gruppledare och värdar har lyft att Armada känns hierarkiskt och jag och 
Gustav har haft diskussioner om hur man kan skapa en känsla av en mer platt organisation. 
Mattläggningen har också verkar jobbigare än vanligt i år så jag och Gustav har diskuterat att köpa 
in så kallade modulmattor som är enklare att lägga. Det skulle innebära en högre kostnad men 
Gustav ska titta på om de eventuellt har längre livslängd och räkna på det. 

Samarbeten och kontakter 
• Under Armada fick vi besök av fyra studenter från IKOM, Technische Universität Münchens 

arbetsmarknadsdagar, som fick vara med ARG under dagen. Mycket trevligt och Armada har 
blivit inbjudna till deras mässa i München i juni nästa år. 

• ARG-möte hos Tieto där vi utvärderade och genomförde en så kallad utvecklingskonferens (UK). 
Under UKn diskuterade vi arbetslivsanknytning i utbildningarna och större samarbetsavtal.  

• Vi har diskuterat arbetslivsanknytning i utbildningen även under NR. 

Ekonomi 
• Det har tillkommit en del oväntade kostnader i samband med Armada. I nuläget har jag svårt att 

överblicka alla kostnader eftersom nya fakturor kommer in dagligen men min känsla är att 
budgeten kommer hålla eftersom flera konton gått under de budgeterade kostnaderna. 

Resonemang 
• Överlämningen kom tätt inpå Armada vilket gjorde att jag aldrig hann vila upp mig. Förra veckan 

var jag stressad eftersom jag inte riktigt hann med det löpande arbetet. Jag försöker vila så mycket 
jag kan men jag är sliten i både kropp och huvud, har ibland brist på energi och längtar till 
julledigheten. 

• Det är grymt kul att ha fått en efterträdare! Gustav har massor av nya idéer och det känns som 
om Armada 2015 är i trygga händer  
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Reflektion Projektledare THS Armada 2015 
När styrelsen meddelade att de valt mig till ny projekledare för Armada påbörjades det förmodligen 
roligaste året under min tid här på KTH, men samtidigt fick jag en helt ny typ av ansvar på mina axlar. 
Arbetet har sedan dess kommit igång och överlämningen mellan mig och Hannah är i full gång. Vi samtalar 
och diskuterar mycket rörande själva Armada, men även livet som projektledare och vad som är viktigt att 
tänka på för att må bra. Rent arbetsmässigt innebär december mycket fakturerings- och ekonomiskt arbete. 
Samtidigt som detta utförs har jag börjat arbetet med att forma visioner för Armada 2015, definition av 
den kommande projektgruppen samt tankar inför rekryteringen. Övrigt arbete består i att lära känna 
kårledningen samt utvärdera årets Armada. 

Rapport på den löpande verksamheten THS 
Näringslivschef 

Aktuellt just nu 
• Seminarier i slutet av varje månad för höstterminne är spikade. Seminarierna ska vara 

färdighetsfokuserade/informativa seminarier(ej employer branding). Dessa seminarier ska 
fungera som ett komplement till KTH ARC seminarier.  

• Löpande lunchföreläsningar samt andra event kommer in och, fler kommer bedrivas efter jul.  

Kommande större projekt 
• THS Näringslivs stora projekt är baserade under våren (Innovation week, entrepreneurial 

networking week, RoS, branschkvällar), därför inget stort som anordnas av gruppen under hösten 
• Alla projekt jobbar på för fullt med att få in väsentliga bolag till de stora projekten. ENW har 

efter disskusioner med SEB tagit ett nytt spår och kommer att anordnas i samband med lansering 
av THING (genom STING). Förklarar gärna mer under mötet. 
 

Gruppdynamik och organisationsfrågor 
• Grupper jobbar hårt, har haft en del kommunikationsmissar men som vi jobbar på internt inom 

NX.    

Samarbeten och kontakter 
• Jobbar i den avslutande fasen av att få in sammarbetsavtalen. Det långsiktiga sammarbetet med 

ABB har utvecklats en del sen sist de togs upp. Fick i uppdrag av dem att lägga fram en 2 års 
plan (inklusive rummet) för sammarbetet.  

• ARG: Se under ”projektledare för armada” 

Ekonomi 
• Ekonomin är under kontroll. Som nämnt innan sker de största intäkterna under våren.  
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ARBETSRAPPORT 4, KSM7, 
KOMMUNIKATIONSCHEF 

Rapport på verksamhetsplanen 

VP1415 uppdrag 5.1.1 

Senaste aktivitet 
Mycket tankeverksamhet har ägnats åt enbart Kommunikationschefspostens ansvarsområden, då 
arbetsbördan under den senare delen av hösten varit överväldigande. Prioriteringar har behövt göras 
mellan strategiskt och löpande arbete. Det strategiska har prioriterats högre, vilket har gått ut över det 
löpande.  

Nästa steg 
Ett konkret mål är att utreda hur hemsidan ska administreras. Det finns goda argument både för en ideellt 
administrerad hemsida, men också för en fast administration.  

VP1415 uppdrag 5.1.2 

Senaste aktivitet 
Småskalig strategisk planering av utredandet av kommunikativa problemområden inom THS. Annars har 
den här punkten behövt prioriteras ned till fördel för löpande arbete. 

Nästa steg 
Fortsatt planering analysprocessen. 

VP1415 uppdrag 5.1.3 

Senaste aktivitet 
Med grund i PM THS Brandbook samt THS Digitala Strategi har KL fått en kortfattad utbildning i kvalitativ 
kommunikation. Rutiner för digital kommunikation för KL håller på att utformas. 

Nästa steg 
Sammanfatta ovan nämnda rutiner i lämpligt format. KL ska även genomgå ytterligare ett utbildningspass i 
kommunikation som en del av överlämningsfasen.  

Rapport på den löpande verksamheten 

Aktuellt just nu 
• Rekryteringsutskick till icke-medlemmar har gjorts och förväntas höja medlemssiffrorna markant. 
• De mest akuta tekniska problemen med medlemssystemet har lösts. 
• Det inkommer många förfrågningar om marknadsföring från olika föreningar och organisationer. 

I samarbete med Näringslivschefen håller rutiner på att upprättas för hur KL ska bemöta sådana 
förfrågningar i enlighet med THS styrdokument. 
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Kommande större projekt 
• THS nya hemsida 
• Höstöverlämning kalenderårsposter KL 
• Strategisk plan och vision för medlemssystemet och samarbetet med Upright 
• ”Kommunikationsstrategi” enligt VP 5.1.3. 
• Sammanställning av THS Medlemsundersökning 2014. 
• Marknadsföringskampanj för kårvalet. 

Gruppdynamik och organisationsfrågor 
Att göra Podio till en stående arbetsplattform för Kårledningen övervägs. Ev. implementering sker efter 
årsskiftet. 

Samarbeten och kontakter 
INFARK-träff planeras till början av VT i Luleå.  

Ekonomi 
De fysiska rekryteringsutskicken som gjordes drog över budget med 10000 kr. Och då gjordes inte ens 
utskick till alla icke-medlemmar pga. ekonomiska begränsningar. Varför rekryteringsutskicken i år var 
budgeterade för 10000 kr mindre än tidigare bör undersökas. 

Resonemang 
Det är tungt att balansera operativt och strategiskt. Egentligen är Kommunikationschefsposten flera poster 
i en, vilket inte är särskilt fördelaktigt. Som tur är pågår arbetet med att utreda den kommunikativa 
funktionen, med stöd i VP:n. 
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5.1.1
Utreda hur den kommunikativa funktionen 
ska se ut inom THS med syfte att förtydliga 
ansvar- och arbetsfördelning.

X Rensat, flyttat och omfördelat ansvar och arbete som inte 
ska ligga på Kommunikationschefen.

Fortsatt "städarbete" och inledning av 
strategiskt arbete.

Planering och utredning.

5.1.2

Utarbeta en kommunikationsstrategi för 
THS som innefattar hur alla verksamheter 
ska samlas under THS varumärke och 
därmed ha THS som tydlig avsändare.

X Problemformulering, planering.
Storskalig utredning av kommunikativa 
problemområden inom THS.

5.1.3 Standardisera riktlinjer för hur THS ska 
kommunicera tillgängligt.

X Utvärdering av dåvarande rutiner.
Implementering av nya rutiner. Fortsatt 
utredning och test av riktlinjer för 
tillgänglig kommunikation.

Finputsa riktlinjer, implementera nya rutiner.
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RAPPORT 2014-12-08 

ARBETSRAPPORT KANSLICHEF 
Löpande verksamhet 

Ekonomi 
1. Likviditeten är fortsatt god. Samtliga lån och amorteringar i fas. 
2. Samtliga bokslut, årstämmor mm  är nu genomförda och klara för arkivering. Ett väl utfört arbete 

av samtliga inblandade. 
3. Fakturamallar som ska kunna importeras in i Hogia börjar närma sig ett 100% godkännande. Mia 

har slitit med att få allt klart till Armadas fakturering. Syftet är att effektivisera hanteringen. 
 

Personal 
 

Hösten har varit en intensiv period för alla i personalstyrkan. 
• Doktorandombudet har fortfarande en alldeles för hög arbetsbelastning. Flera långdragna 

ärenden har förhandlats med goda resultat och således avslutas men med påföljd att flera nya 
ärenden har inkommit. Noggrann uppföljning av arbetsbelastningen sker kontinuerligt. 

• Samtlig personal kommer att ta ledigt under jul/ny-år för att ta igen sig och inhämta nya krafter 
för vårterminen.  

Café och Restaurang 
1. GreenCup lanserades första veckan i november med gott resultat. Målet var att sälja 100 muggar 

per dag vilket uppnåddes med råge. En ny lansering planeras vid nästa terminstart. 
2. Cafét har börjat servera ”Veckans varmrätt” med bra resultat. Tanken är att till en början servera 

ca 100 port varje vecka som ett komplement till restaurangen. Väldigt gott och populärt! 
3. Arkens café har haft lite att göra då många studenter har projektarbete och inlämning. 
4. Efter att ha haft samma prisläge sedan starten av restaurangen och cafét så måste priserna nu 

justeras. En prishöjning kommer att ske i januari med ca 4-6 kronor på utvalda rätter. Detta för 
att kompensera prishöjningar på marknaden samt tillgången till råvaror. 

5. Planeringen av det nya cafét i infocentret går nu under namnet ” Café Entré”. Arbetet  går snabbt 
framåt och ligger till och med före i tidsplaneringen. 

6. Vi har tyvärr en person långtidssjukskriven och därmed är en extra personal anställd. 
7. Diskussioner förs för att effektivisera offertförfrågor genom att införa olika prismodeller vid 

större arrangemang i Nymble. 

Fastighet 
1. Puben kommer genomgå ett mindre ingrepp i januari för att åtgärda ett avrinningsproblem till 

ismaskinerna. 
2. Efterdyningarna efter Armada sammanställs nu med blandat resultat. Positivt är att skadorna var 

relativt få i fastigheten men tyvärr så är de skador som uppstod av mer allvarlig karaktär och 
således mer kostsamma. Offerter för åtgärder inväntas från byggaren. 

 
 
Projekt på gång 
 
Plan 3 miljöförbättringar: Taket som renoverades i biblioteket måste tyvärr genomgå en total 
ombyggnation efter Armada. Offerter inväntas.  
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Vård och underhållsplan: KLAR och inlämnad till Länsstyrelsen. Vi har fått utbetalt bidraget och har 
sökt extra bidrag för extra kostnader. Digitaliseringen kommer att ske med hjälp av en student som gör sitt 
kex-jobb.  Min förhoppning är att det blir en färdig produkt men det är för tidigt att säga.  Jag är väldigt 
nöjd med resultatet och har stora förhoppningar på digitaliseringen. 

Miljöplan: En strålande utveckling har presenterats där en student kommer genomföra sitt kex-jobb 
utifrån detta ämne. Jag inväntar möte med handledare mm.   

Inforummet: Leveransen av sofforna har havererat flertalet gånger och nu är vi inne på den fjärde 
leverantören.  

Ventilation: Besiktningen är genomförd och möte är inbokat i dec för genomgång och framtagning av en 
handlingsplan. Detta projekt tar väldigt lång tid i anspråk, vilket är frustrerande då detta är en brinnande 
punkt. 
 
Green Nymble: Den ena kursen börjar närma sig sitt slut och slutrapporterna kommer att presenteras den 
12 december i Sammanträdesrummet. Det är alltid lika intressant att lyssna på deras resultat. Återkommer 
säker med input från deras dragning. 

Reflektion 
Efter en intensiv höst känns det välkomnande med en ny termin. Jag har goda förhoppningar att 
vårterminen kommer ge möjlighet till utveckling och en lugnare arbetsmiljö. 

 

God jul och ett riktigt gott nytt år! 

//Charlotte 

 



Motion – attesträtter Våren 2015 
Cecilia Molinder 
2014-12-11 
Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

YRKANDE - ATTESTRÄTTER VÅREN 2015 
 

Med anledning av nytillträdda ledamöter i kårledningen finns behov av att uppdatera attesträtterna inför 
vårterminen 2015. 

 

Jag yrkar 

 

att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. 

att beslutet anses omedelbart justerat 

 

 

Stockholm den 11 december 2014 

 

 

_________________________ 

Cecilia Molinder 
Ordförande  



Attesträtter Våren 2015 
2014-12-11 
Sid 1(2) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

ATTESTRÄTTER – VÅREN 2015 
Attesträtter fr.o.m. 15 december 2014 t.o.m. 30 juni 2015 

Vice ordförande Lisa Zöllner Wohlfart har attesträtt på samtliga resultatställen; 

Charlotte Permin-Fager attesterar resultatställe: 

- 1-XXXX (THS Administration) 
- 4-XXXX (Kårhuset) 
- 5-XXXX (Restaurangen)  
- 6-XXXX (Osqvik); 

 
Johan Delerud attesterar resultatställe:  
 

- 5-XXXX (Restaurangen);  

Cecilia Molinder attesterar resultatställe:  

- 3-XXXX (Styrelsen) 
- 20-XXXX (Presidiet); 

Emma Grundén attesterar resultatställe: 

- 19-XXXX (Studiesocial verksamhet); 
 
En attesterar resultatställe:  
 

- 18-XXXX (Studentmedverkan) 

Fredrik Abele attesterar resultatställe:  

- 7-XXXX (Information); 

Tove Johansson attesterar resultatställe:  

- 10-XXXX (Internationell verksamhet);  

Gustav Frid attesterar resultatställe:  

- 11-XXXX (Armada); 

Martin Barksten attesterar resultatställe:  

- 13-XXXX (Osqledaren); 
 

Aman Mebrahtu attesterar resultatställe:  
- 50-XXXX (Näringsliv);  

Fabian Wahlgren attesterar resultatställe: 

- 2-XXXX (Fullmäktige); 

Robin Odelius attesterar resultatställe: 

- 8-XXXX (Programverksamhet); 
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- 81-XXXX (Radionämnden) 
- 83-XXXX (Platoon) 

 
 
Attesträtter fr.o.m. 3 december 2014 t.o.m. 15 januari 2015 
 

Hannh Björk attesterar resultatställe:  

- 11-XXXX (Armada); 
 

Nicoline Jakobson attesterar resultatställe:  

- 10-XXXX (Internationell verksamhet);  
 

 

Kontona i listan nedan ska, oavsett resultatställe, attesteras av ordinarie attestant och Lisa Zöllner 
Wohlfart, alternativt av Lisa Zöllner Wohlfart och Cecilia Molinder: 

- 5800 Resor 
- 6070 Extern representation 
- 6073 Representation mot THS sektioner och föreningar 
- 6076 Samarbetsorgan 
- 7630 Intern representation 
- 7631 Teambuilding 
- 7632 Konferenser 
- 7698 Kaffe, uppvaktning 
- 7699 Övriga personalkostnader 
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!
YRKANDE - KÅRSTYRELSENS 
SAMMANTRÄDESSCHEMA HT14 
Bakgrund 
För att öka transparensen för kårstyrelsens arbete skulle jag vilja att kårstyrelsens fattar 
beslut om sammanträdesschemat terminsvis, så att en intresserad medlem, en 
diskussionsglad person i kårledningen, en nyfiken kårfullmäktigeledamot, en gammal räv 
som vill veta vad vi gör nu för tiden eller kanske en person som är intresserad av att lära 
sig om styerlsearbete ska kunna planera sin tid och dyka upp på mötena. På detta sätt 
hamnar sammanträdestiderna i de officiella handlingarna och protokollen, blir sökbara 
och kan lättare refereras till om det ligger ett kårstyrelsebeslut bakom dem. Vore inte det 
fantastiskt! 

!
Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att  sammanträdesschemat för vårterminen 2015 fastställs enligt bilaga. 

!
!
Stockholm den 11 december 2014 

!
!
_________________________ 

Anna Johansson  
THS Kårstyrelse 14/15

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se



Bilaga -Kårstyrelsens sammanträdesschema 1415 
Kårstyrelsemöte KSm07 14/15 
2014-12-15 
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!
BILAGA - KÅRSTYRELSENS 
SAMMANTRÄDESSCHEMA 1415 !
Årets kårstyrelse har som mål att träffas mer sällan jämfört med tidigare års kårstyrelser 
och inte på samma regelbundna veckoschema. Nedan finner ni det preliminära 
sammanträdesschemat för verksamhetsåret 1415 samt vissa stående punkter som ska tas 
med på dagordningen. Självklart kommer det tillkomma punkter så småningom. För att 
få reda på det mer detaljerade schemat, vänligen skicka ett mail till kårstyrelsen på 
styrelsen@ths.kth.se. 

Datum Möte Preliminära punkter på dagordningen

2014-09-11 KSm01 Verksamhets- och ekonomirapport #1!
Propositioner inför Kårfullmäktige #1 (2014-10-02)!
Revidering THS Verksamhetsplan 1415!
Revidering THS Budget 1415!
Delegationsrätter kårledningen!
Ansvarig utgivare Osqledaren!
Sammanträdesschema HT14

2014-10-16 KSm02 Val av THS Representant i KTH Rektorsgrupp!
Val av THS Representant i KTH Anställningsutskott!
Revidering av attesträtt och teckningsrätt!
Nominering KTH Universitetsstyrelse

2014-11-06 KSm03 Verksamhets- och ekonomirapport #2!
Propositioner inför Kårfullmäktige #2 (2014-11-27)!
Revidering THS Åsiktsdokument!
Revidering av Kårledningens arbetsbeskrivningar!
Tidpunkt för ordinarie Kårfullmäktigeval 2015

2014-11-13 KSm04 Val av THS Kårledning 2015:!
- THS Mottagningssamordnare!
- THS Chef för Utbildningsinflytande!
- THS Studiesocialt och internationellt ansvarig

2014-11-20 KSm05 Val av THS Kårledning 2015:!
- Projektledare THS Armada

2014-12-03 KSm06 Val av utredningsgrupp för THS Verksamhetsspråk!
Revidering av attesträtt och teckningsrätt

Datum

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
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Sid ! ( ! )2 2

2014-12-15 KSm07 Val av THS Kårledning 2015:!
- THS Chef för Utbildningsinflytande!
Revidering av attesträtt VT15!
Ägardirektiv THS Bolag 2015!
Sammanträdesschema VT15!
Verksamhets- och ekonomirapport #3

2015-01-20 KSm08 Halvårsrapport!
Propositioner inför Kårfullmäktige #3!
Revidering av THS Verksamhetsplan 1415!
Revidering av THS Budget 1415!
Val av THS Representant i nomineringskommitté för rektor

2015-03-05 KSm09 Verksamhets- och ekonomirapport #4!
Propositioner inför Kårfullmäktige #4

2015-04-14 KSm10 Val av THS Kårledning 1516:!
- THS Chefer för Utbildningsinflytande!
- THS Studiesocialt Ansvarig!
- THS Evenemangschef

2015-04-16 KSm11 Val av THS Kårledning 1516:!
- THS Näringslivschef!
- THS Kommunikationschef!
- THS Chefredaktör för Osqledaren

2015-04-26 KSm12 Verksamhets- och ekonomirapport #5!
Propositioner inför Kårfullmäktige #5!
THS Verksamhetsplan 1516!
THS Budget 1516!
Val till Universitetsstyrelse, Diciplinnämnd och Fakultetsråd

2015-05-21 KSm13 Överlämning till Kårstyrelsen 1516!
Nominering till THS Bolag

2015-06-22 KSm14 Verksamhets- och ekonomirapport #6!
Attest- och teckningsrätter HT15!
Val av THS Representant i KTH Rektorsgrupp !
Val av THS Representant i KTH Ledningsgrupp

Möte Preliminära punkter på dagordningenDatum

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
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Tekniska högskolans studentkår 
2014-12-11 
Sid 1(2) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

FÖRSLAG TILL THS ÄGARDIREKTIV 
VERKSAMHETSÅR 2014/2015 
Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB 

Bakgrund 
Teknisk högskolans studentkonserter AB (även kallat THSK) är ett av THS två bolag. THS är ensam ägare 
av alla aktier. Varje år ger THS kårstyrelse ägardirektiv till THS bolag. Ägardirektiven är de frågor ägarna 
vill att respektive bolag bör arbeta med under verksamhetsåret.  

THSK grundades för att fungera som en länk mellan näringslivet och studenter vid KTH. Bolaget erbjuder 
konsulttjänster utförda av studenter med teknisk kompetens från KTH. Förutom att erbjuda näringslivet 
en hjälpande hand får studenter vid KTH en möjlighet att praktisera sina kunskaper under utbildningen 
genom konsultuppdrag. Konceptet gör att näringslivet får en unik kontakt med studenter samtidigt som 
studenter blir bättre förberedda för arbetslivet efter studierna. 

Ägardirektiv verksamhetsår 2014/2015 
Ägardirektiven för verksamhetsåret 2014/2015 är baserade på att detta endast är THSKs tredje 
verksamhetsår med önskan om att bolaget blir mer etablerat bland studenter och att verksamheten 
utformas utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

Tekniska Högskolans studentkonsulter AB under verksamhetsåret 2014/2015: 

• Arbetar för att öka medvetenheten om THSKs varumärke mot alla studenter vid KTH.  

• Ta fram en strategisk riktning för THSK på 3 års sikt som presenterats under verksamhetsårets. 

 

Yrkande 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag: 
 
att  förslagen på THS ägardirektiv godkänns och presenteras för bolaget vid kommande styrelsemöte. 
 
 
 
 
Stockholm 12 december 2014 
 
 
 
Lisa Zöllner Wohlfart 
Vice Ordförande 
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FÖRSLAG TILL THS ÄGARDIREKTIV 
VERKSAMHETSÅR 2014/2015 
Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB 

Bakgrund 
Teknisk högskolelitteratur i Stockholm AB (även kallat THS Kårbokhandel) är ett av THS två bolag. THS 
är ensam ägare av alla aktier. Varje år ger THS kårstyrelse ägardirektiv till THS bolag. Ägardirektiven är de 
frågor ägarna vill att respektive bolag bör arbeta med under verksamhetsåret.  

THS Kårbokhandel grundades för att det skulle vara lätt för KTH:s studenter att få tag i sin kurslitteratur 
till ett rimligt pris. Bokhandeln ska erbjuda tillgänglighet och strävar efter att alltid ha aktuell kurslitteratur 
genom kontakt mot KTHs lärare. Utöver litteratur säljer THS kårbokhandeln även bland annat schmeck, 
spegater, tofsar och kontorsmaterial.  

Ägardirektiv verksamhetsår 2014/2015 
Ägardirektiven för verksamhetsår 2014/2015 är baserade på förra årets direktiv som fortfarande känns 
aktuella för bolagets verksamhet.  

Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB under verksamhetsåret 2014/2015: 

• Mot KTH fortsätta att driva frågan om att samla kurskompendier på THS 
kårbokhandeln, för kurser som ges vid KTH Vallhallavägen. 
 

• Fortsätta att arbeta för att hitta nya vägar att nå ut till alla KTHs campus. 
 

• Ta fram en strategisk riktning för THS AB på fem års sikt. 
 

Yrkande 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag: 
 
att  förslagen på THS ägardirektiv godkänns och presenteras för bolaget vid kommande styrelsemöte.  
 
 
 
Stockholm 11 december 2014 
 
 
 
Lisa Zöllner Wohlfart 
Vice Ordförande 


	KommC_Rapport+Matris_KSm7.pdf
	KommC_Rapport_KSm7
	KommC_Matris_KSm7 VP1415

	KSm07_rapport_CFU.pdf
	Arbetsrapport 2, KSM07, CFU
	Rapport på verksamhetsplanen
	VP1415 uppdrag 1.2.3
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 1.4.1
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 1.5.1
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 1.5.2
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg


	Rapport på den löpande verksamheten
	Aktuellt just nu/kommande större projekt
	Påverkansarbete
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi
	Resonemang


	KSm07_rapport_evenemang.pdf
	försättsblad
	Kårledningens rapporter till kårstyrelsen
	Varför rapportera?
	Matrisdelen
	Löpande verksamhet
	Att tänka på när du skriver din rapport
	Hur/var/när sparar jag min rapport?

	Arbetsrapport 2, KSM3, Evenemangschef
	VP1415 uppdrag 4.3.1-
	KSm3: Senaste aktiviteter
	KSm3: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 4.3.2-
	KSm3: Senaste aktiviteter
	KSm3: Nästa steg


	Rapport på den löpande verksamheten
	Aktuella event
	Kommande större projekt


	ksm07_rapport_SSA.pdf
	Arbetsrapport 3, KSM07, Studiesocialt
	Rapport på verksamhetsplanen
	VP1415 uppdrag 3.1.1
	KSm03: a) Har träffat Studenthälsan och FUNKA för att prata om deras roll samt hur den kan utvecklas. Har en dialog med Studenthälsan för hur vi kan erbjuda deras tjänster till fler studenter. Vill genomgöra lunchföreläsningar eller tema-händelser med...
	b) Har dragit igång projektet Hälsoveckan, där fokus ska ligga på olika hälsoaspekter och hur studenter påverkas av dessa. Har skickat ut annons om att kunna söka poster i projektgruppen. Har även tagit ut projektgruppen och ska träffa alla innan jul.
	KSm03: a)Ska börja ta upp dialog med Yvonne angående hur lunchföreläsningarna ska gå runt ekonomiskt. Nämnde det snabbt vid ett möte med henne för någon vecka sedan och hon verkade positiv.
	b) Nästa steg blir att tillsammans med projektgruppen ta fram gemensamma mål om hur vi vill att Hälsoveckan ska bli och hur vi vill genomföra den.

	VP1415 uppdrag 5.9.1
	KSm03: Senaste aktivitet
	KSm03: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 5.9.2
	KSm03: ingen
	KSm03: Skicka ut ett formulär till sektionerna för att låta dem genomföra kartläggningen på lokal nivå. Kartläggningen på förtroendevalda på central nivå sker via mig. Ska ta fram ett logiskt sätt att strukturera fördelningen.

	VP1415 uppdrag 5.10.1
	KSm03: JML-rådet tar upp vissa aspekter av detta. Fortsätta ta upp aspekter på JML-råden.
	KSm03: Inga fortsatta steg tagna.


	Rapport på den löpande verksamheten
	Aktuellt just nu
	Kommande större projekt
	Gruppdynamik och organisationsfrågor
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi
	Resonemang


	Rapport dec 2014 KC.pdf
	rapport 2014-12-08
	Arbetsrapport kanslichef
	Löpande verksamhet
	Ekonomi
	Café och Restaurang
	Fastighet

	Reflektion


	Rapport Framtid.pdf
	Arbetsrapport 1, KSM04, Framtid
	Rapport på den löpande verksamheten THS Armada
	Aktuellt just nu
	Gruppdynamik och organisationsfrågor
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi
	Resonemang
	Reflektion Projektledare THS Armada 2015

	Rapport på den löpande verksamheten THS Näringslivschef
	Aktuellt just nu
	Kommande större projekt
	Gruppdynamik och organisationsfrågor
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi


	ksm07_rapport_SSA.pdf
	Arbetsrapport 3, KSM07, Studiesocialt
	Rapport på verksamhetsplanen
	VP1415 uppdrag 3.1.1
	KSm03: a) Har träffat Studenthälsan och FUNKA för att prata om deras roll samt hur den kan utvecklas. Har en dialog med Studenthälsan för hur vi kan erbjuda deras tjänster till fler studenter. Vill genomgöra lunchföreläsningar eller tema-händelser med...
	b) Har dragit igång projektet Hälsoveckan, där fokus ska ligga på olika hälsoaspekter och hur studenter påverkas av dessa. Har skickat ut annons om att kunna söka poster i projektgruppen. Har även tagit ut projektgruppen och ska träffa alla innan jul.
	KSm03: a)Ska börja ta upp dialog med Yvonne angående hur lunchföreläsningarna ska gå runt ekonomiskt. Nämnde det snabbt vid ett möte med henne för någon vecka sedan och hon verkade positiv.
	b) Nästa steg blir att tillsammans med projektgruppen ta fram gemensamma mål om hur vi vill att Hälsoveckan ska bli och hur vi vill genomföra den.

	VP1415 uppdrag 5.9.1
	KSm03: Senaste aktivitet
	KSm03: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 5.9.2
	KSm03: ingen
	KSm03: Skicka ut ett formulär till sektionerna för att låta dem genomföra kartläggningen på lokal nivå. Kartläggningen på förtroendevalda på central nivå sker via mig. Ska ta fram ett logiskt sätt att strukturera fördelningen.

	VP1415 uppdrag 5.10.1
	KSm03: JML-rådet tar upp vissa aspekter av detta. Fortsätta ta upp aspekter på JML-råden.
	KSm03: Inga fortsatta steg tagna.


	Rapport på den löpande verksamheten
	Aktuellt just nu
	Kommande större projekt
	Gruppdynamik och organisationsfrågor
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi
	Resonemang


	KSm07_rapport_CFU.pdf
	Arbetsrapport 2, KSM07, CFU
	Rapport på verksamhetsplanen
	VP1415 uppdrag 1.2.3
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 1.4.1
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 1.5.1
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg

	VP1415 uppdrag 1.5.2
	KSm07: Senaste aktivitet
	KSm07: Nästa steg


	Rapport på den löpande verksamheten
	Aktuellt just nu/kommande större projekt
	Påverkansarbete
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi
	Resonemang


	Rapport Framtid.pdf
	Arbetsrapport 1, KSM04, Framtid
	Rapport på den löpande verksamheten THS Armada
	Aktuellt just nu
	Gruppdynamik och organisationsfrågor
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi
	Resonemang
	Reflektion Projektledare THS Armada 2015

	Rapport på den löpande verksamheten THS Näringslivschef
	Aktuellt just nu
	Kommande större projekt
	Gruppdynamik och organisationsfrågor
	Samarbeten och kontakter
	Ekonomi


	Rapport dec 2014 KC.pdf
	rapport 2014-12-08
	Arbetsrapport kanslichef
	Löpande verksamhet
	Ekonomi
	Café och Restaurang
	Fastighet

	Reflektion


	KommC_Rapport+Matris_KSm7.pdf
	KommC_Rapport_KSm7
	KommC_Matris_KSm7 VP1415

	
	YRKANDE - attesträtter Våren 2015

	
	Attesträtter – Våren 2015

	
	Förslag till THS Ägardirektiv verksamhetsår 2014/2015
	Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB
	Bakgrund
	Ägardirektiv verksamhetsår 2014/2015

	 Ta fram en strategisk riktning för THS AB på fem års sikt.

	
	Förslag till THS Ägardirektiv Verksamhetsår 2014/2015
	Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB
	Bakgrund
	Ägardirektiv verksamhetsår 2014/2015





