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FÖREDRAGNINGSLISTA 1516-KF-06  

* = bilaga finns 

1 Formalia   Föredragande 

1.1 Mötets öppnande  

1.2 Justering av röstlängd 

1.3 Fastställande av föredragningslista 

1.4 Mötets behöriga utlysande * 

1.5 Adjungeringar  

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 

1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige 

1.8 Entlediganden 

1.9 Anmälningsärenden 

2 Enkla frågor 

2.1 Eventuellt inkomna enkla frågor 

3 Rapporter 

3.1 Uppföljning av Nymble som transitboende * Kårstyrelsen 

4 Valärenden 

4.1 Fyllnadsval till THS Valberedning *  Talmanspresidiet 

4.2 Fyllnadsval till THS Valnämnd *  Talmanspresidiet 

5 Propositioner 

5.1 Sektionstillhörighet för TMIEL *  Kårstyrelsen 

6 Revision av THS åsiktsdokument 

6.1 Motion kring åsiktsdokumentet *  Elin Malmgren 

6.2 Motion om miljö och hållbar utveckling * Axel Isaksson 

6.3 Övriga inkomna förslag och åsikter Talmanspresidiet 
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7 Övriga motioner 

7.1 Ersättning till kårstyrelsens ledamöter * Gustaf Forsman 

7.2 Utredning av spontan idrottsplats *  William Miles 

8 Diskussionsfrågor 

8.1 THS Restaurangkoncept  Talmanspresidiet 

9 Övriga ärenden 

9.1 Övriga frågor 

9.2 Nästa möte 

10 Mötets avslutande 
 

 
Talmanspresidiet vill även bjuda in alla ledamöter och medlemmar till efter-

mingel hos Sektionen för Medieteknik på deras sektionspub i sektionslokalen 

META. Kårfullmäktiges eftermingel börjar när kårfullmäktigemötet avslutats och 

är en möjlighet att umgås och diskutera utanför Kårfullmäktiges ramar. Kårfull-

mäktiges eftermingel är absolut frivilligt och öppet för alla, och brukar vara 

mycket uppskattat. 



Till: Kårfullmäktiges ledamöter 

 

För kännedom: 

THS Medlemmar THS Valberedning 

Kårstyrelsen THS Personal 

THS Funktionärer Osqledaren 

THS Sakrevisorer Inspektor 

  

Stockholm, den 25 februari 2016 
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KALLELSE 1516-KF-06 
 

Torsdagen den 10 mars 

Mat serveras 17:00-18:00 i Stora Gasque, Nymble 

Mötet hålls 18:00-23:00 i Nya Matsalen, Nymble 
 

Härmed kallas till THS kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan.  

 

Alla ordinarie ledamöter samt suppleanter förväntas närvara på mötet, i annat fall ska 
förhinder anmälas per mail till talman@ths.kth.se senast tio dagar före mötet. Övriga 
medlemmar som ämnar närvara uppmanas anmäla det till talmanspresidiet senast tio dagar före 
mötet genom mail till talman@ths.kth.se. 

 

Motioner, interpellationer samt missförtroendeförklaring ska vara talmanspresidiet till handa 
senast den 17 februari för att kunna behandlas på mötet. 

Föredragningslista och möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast den 25 februari. 

Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talmanspresidiet tillhanda senast den 2 mars för att 
kunna behandlas på mötet.  

Välkommen! 
 

mailto:talman@ths.kth.se
mailto:talman@ths.kth.se


To: Members of Kårfullmäktige 

 

For information: 

THS Memebers THS Nomination comittee 

THS Board THS Personal 

THS Operative units Osqledaren 

THS Accountants Inspektor 

  

Stockholm, the 25 of februari 2016 
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SUMMONS 1516-KF-06 
 

Thursday the 10th March 

Dinner is served 17:00-18:00 in Stora Gasque, Nymble 

The meeting is held 18:00-23:00 in Nya Matsalen, 

Nymble 
 

You are now summoned to a meeting of THS Kårfullmäktige at the time and place above.  

 

All delegates, including deputies, are expected to attend the meeting unless absence is 
notified to the speakers per mail to talman@ths.kth.se at least ten days in advance. THS 
members who wish to attend are encouraged to notify the speakers at least ten days in advance 

through mail to talman@ths.kth.se. 

 

Motions, interpellations and distrust statements should be provided to the speakers no later 
than the 17th of January to be possible to process at the meeting. 

The meeting agenda and meeting documents will be made available no later than the 25th of 
February. 

Consequence motions and simple questions should be provided to the speakers no later than 
the 2nd of March to be possible to process at the meeting. 

Welcome. 
 

mailto:talman@ths.kth.se
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LISTA ÖVER KRÅNGLIGA FORMALIAORD 

SOM KAN DYKA UPP PÅ KÅRFULLMÄKTIGE 

Mötesformalia 
Acklamation  Röstning genom ja-rop. 

Adjungerad  En person ges rätt att delta på mötet, oftast utan rösträtt. 

Ajournering  Mötet tar en kortare paus eller ett längre uppehåll. 

Ansvarsfrihet  Ges ofta styrelser vid godkännande av föregående års verksamhet. 

Bordlägga  Beslut att skjuta upp en fråga till nästkommande möte. 

Dagordning  Lista över de ärenden som ska behandlas på mötet. 

Delegera  Att överlåta ett beslut eller genomförande till någon annan. 

Fyllnadsval  Val av ersättare till ett vakant uppdrag. 

Försöksvotering  Röstning genom handuppräckning. 

Interpellation  Skriftlig fråga till förtroendevald som ska få skriftligt svar. 

Justera   Att kontrollera och godkänna ett protokoll. 

Justeringsperson  Person som utses för att justera protokollet efter mötet. 

Jämka    Att slå ihop sitt förslag med ett annat 

Jävig   Att någon har personlig vinning i frågan och därför inte bör delta i beslut. 

Motion   Ett skriftligt förslag från en medlem. 

Motionssvar  Styrelsens svar, tankar och rekommendation på en motion 

Nominera  Ge förslag på person. 

Ordningsfråga  Praktisk fråga som kan tas upp när som helst under mötet. 

Plädera    Att tala för något 

Proposition  Ett skriftligt förslag från kårstyrelsen. 

Propositionsordning På vilket sätt förslagen ställs mot varandra. 

Protokoll  De formella anteckningarna om vad som beslutades på mötet. 

Protokollsanteckning En anteckning om något i mötesprotokollet som begärs av någon på mötet 

Remiss   En förfrågan om åsikter eller yttrande från någon annan. 

Replik   Kort inlägg utanför talarlistan för förklaring eller tillrättaläggande. 
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Reservation  Meddelande att man inte står bakom ett beslut. 

Revision  Granskning av redovisning, verksamhet och räkenskaper 

Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse för sin revision 

Röstlängd  Lista över de som får rösta. 

Rösträknare  Utses på mötet för att räkna röster vid votering och sluten omröstning. 

Sluten omröstning Anonym röstning. 

Streck   Beslut att inga nya sätts upp på talarlistan och sen gå till beslut. 

Talarlista  Lista över de som begärt ordet. 

Tidsbegränsning Beslut om en viss talartid vid diskussion. 

Valberedning  Personer som väljs för att lägga fram förslag vid personval. 

Valkrets   En grupp eller indelning som får välja en viss del av en församling. 

Votering  Omröstning. 

Yrkande   Förslag. 

Personer på Kårfullmäktige 
Föredragande  Den som ska informera eller förklara ett beslut i en fråga. 

Kårfullmäktige  Det högst beslutande organet på THS. 

Kårledningen  De personer som är heltidsarvoderade på THS. 

Kårpresidiet  Kårordförande och Vice Kårordförande 

Kårstyrelsen  Det högst verkställande organet på THS. 

Ledamot  En person vald till en församling, exempelvis Kårfullmäktige eller Kårstyrelsen. 

Medlem   En person som betalat medlemsavgift till THS. 

Ordinarie ledamot En ledamot som alltid har rösträtt. 

Revisor   En person vald att ordning och reda på hur organisationen ska bedrivas. 

Sektionsordförande En person vald av ett sektionsmöte att leda en sektion på THS. 

Suppleant  En ersättare still ordinarie ledamöter som har rösträtt när de inte är med. 

Talmanspresidiet Tre personer valda att leda Kårfullmäktigemötena. 

Valberedning  En vald grupp som bereder centrala personval på THS. 

Valgeneral  Den person vald att leda Valnämnden på THS. 

Valnämnd  Valda personer i varje valkrets som utför valet till Kårfullmäktige. 
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Hej, 

Vi har fått en fråga från en THS medlem, Joel Harsten, om att granska möjligheten att bedriva ett 
transitboende i en av våra lokaler, Annexet. Organisationen är inte en av THS kårföreningar utan helt 
fristående. Kårfullmäktige vill nu undersöka om det finns några förhinder för att kunna bistå med detta 
och har således skickat frågan till bland annat mig.  

Jag har fokuserat på tre områden som jag anser är av yttersta vikt: 

 Det finns ingen ekonomisk förankring i organisationen ”Refugees Welcome Stockholm”. De har 
ingen möjlighet att betala för eventuella kostnader utan allt engagemang skulle ske på ideell basis. 

 Vår befintliga försäkring täcker inte detta. Med tanke på att det inte är inom vår ordinarie 
verksamhet så antar jag att ”någon” måste teckna en ny försäkring. Tvivel råder kring vem som är 
juridiskt ansvarig. De flesta försäkringsbolag vägrar dessutom att teckna försäkring för 
flyktingförläggning med tanke på de risker som finns. Jag skickade frågan till vårt försäkringsbolag 
som svarade att, utan att gå för djupt in i diskussionen, vår försäkringspremie skulle öka med 
120% (ca 110 000 kr). De var dock tvivelaktiga på om vi ens skulle kunna teckna ett avtal, då 
detta inte ligger inom vårt verksamhetsområde. Skulle vi mot förmodan kunna teckna ett separat 
avtal för detta ändamål, så skulle vi vid en eventuell händelse, även bli nedgraderade på vår 
ordinarie försäkring och få en ännu högre premie och självrisk. Detta scenario går emot allt det 
jag har arbetat med i flera års tid. 

 Allmänna säkerheten på Campus, KTH och THS. Vi har ingen möjlighet att kontrollera vilka 
individer som finns i lokalen samt vilka som florerar på Campus. Denna del täcker inte våra 
befintliga avtal och nya skulle behöva skrivas. Detta var inte Securitas intresserade av.  

 

Utifrån ovanstående anledningar så kan jag inte rekommendera KF att bifalla denna önskan. Jag har full 
förståelse för att frågan är behjärtansvärd men jag anser inte att detta ligger inom studentkårens område. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Charlotte Permin-Fager 

Kanslichef 

Tekniska Högskolans Studentkår 

Drottning Kristinasväg 15-19 

100 44 Stockholm 

08/070 - 790 98 50 
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FYLLNADSVAL PÅ 1516-KF-6 

Varför vi har fyllnadsval 
Ibland avsäger sig en funktionär ett uppdrag eller en post fylls inte på det möte den var tänkt att väljas på. 
Då sägs att posten är vakant, och fyllnadsval lyfts på följande möten till dess att vakansen är fylld. Under 
förra verksamhetsåret fylldes inte alla platserna till THS valnämnd eller THS valberedning.  

Fyllnadsval till THS Valberedning 
THS valberedning är de som bereder alla centrala personval på THS och är väldigt viktiga för att THS ska 
vara en välfungerande organisation i framtiden. Enligt THS reglemente ska valberedningen bestå av fyta till 
sju ledamöter. På 1415-KF-4 fastställdes att THS valberedning 15/16 ska ha sju ledamöter. Därför 
lyfts nu fyllnadsval av de mandat som inte är tillsatta. 

Valda och vakanta mandat i THS Valberedning 
 Aneri Patel 

 Anna Larsson 

 Carl-Anders Carlsson 

 Diana Diez 

 Gustav Frid 

 Svea Ekelin 

 Vakant 

Fyllnadsval till THS Valnämnd  
Varje valkrets inom THS (motsvarar varje sektion) ska ha en representant i THS valnämnd som 
administrerar och utför valet i sin valkrets. Flera valkretsar (sektioner) har inte för närvarande ledamöter i 
valnämnden, vilket vore dubbelplusbra inför valet till nästa kårfullmäktige. 

Valda och vakanta mandat i THS Valnämnd 
A  Vakant 
B  Vakant 
CL  Carl Lindén 
D  Per Nyberg 
Dr  Omar Shafqat 
E  Håkan Persson Gode 
Fria  Vakant 
F  Ryll Åman 
I  Vakant 
IsF Daniel Labriz 
IsH  Daniel Labriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IsT  Sebastan Bundajev 
IN  Björn Eklöf 
K  Emma Ingo 
M Vakant 
Media  Maria Bahrami 
MiT  Fabian Lundberg 
Open  Rasmus Antonsson 
S  Fredrik Hilding 
T  Matilda Eriksson 
W  Gabriella Molinder 
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Proposition om Sektionstillhörighet för ”Studerande vid 

högskoleingenjörsprogrammet medicinsk teknik (TIMEL)” 

Bakgrund 
På kårfullmäktige i december så instiftades en ny sektion Ingenjörssektionen Flemingsberg. Dialog kring 
vilka studerande vid högskoleingenjörsprogrammet medicinsk teknik (TIMEL) ska tillhöra då de kommer 
bedriva sin utbildning i helhet ute i Flemingsberg till skillnad ifrån studerande vid civilingenjörsprogrammet 
medicinsk teknik (CMEDT) som i dagsläget bedriver sin utbildning 50 % i Flemingsberg och 50 % på 

campus Valhalla.  

Ett par möten har ägt rum mellan Ingenjörssektionen Haninge (IsH) och Sektionen för Medicinsk Teknik 
(MiT) där dialogen avslutades med en workshop där även studerande vid TIMEL deltog. Workshoppens 
landade i att studerande vid TIMEL bör från den 16 juni tillhöra Ingenjörssektionen Flemingsberg utifrån 
de deltagande ifrån TIMELs önskemål.  

Yrkande 
att under reglementet 8.3.16 Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) under punkten stryka texten 
högskoleingenjörsprogrammet medicinsk teknik (TIMEL).  

att under regelmentet 8.3.11 Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) under punkten sammansättning 
lägga till högskoleingenjörsprogrammet medicinsk teknik (TIMEL). 

att ändringen träder i kraft 16 juni 2016. 

 

 

_______________________ 
Kårstyrelsen genom 
Pontus Gard 
Kårordförande 2015/2016 
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REVISION AV ÅSIKTSDOKUMENT PÅ 1516-KF-06 

Varför vi ska revidera THS åsiktsdokument 
THS har ett dokument som sammanfattas THS åsikter om hur det ska vara att vara student och studera vid 
KTH. Detta dokument uppdateras varje år för att det ska vara uppdaterat och legitimt. THS 
åsiktsdokument används främst av THS studentrepresentanter i påverkansarbetet mot KTH och 
omvärlden, men formar också mycket av THS verksamhet internt. 

Hur revisionen går till 
På 1516-KF-06 kommer vi att prata om hela åsiktsdokumentet och behandla de förslag som inkommit på 
förhand men också de som lyfts under själva mötet. Om det kommer många förslag kan det hända att vi på 
behandlar varje kapitel i åsiktsdokumentet för sig för att göra diskussionen tydligare. 

Hur en föreslår en ändring åsiktsdokumentet 
Som ledamot i kårfullmäktige kan du lyfta idéer, frågor och förslag på mötet, dock uppskattar vi i 
talmanspresidiet om du kontaktar oss i förväg med dina tankar. Det gör det lättare för oss att förbereda ett 
tydligt sätt visa och behandla alla inkomna förslag.  

Om du som engagerad medlem vill komma med ett förslag kan du antingen kontakta en ledamot i 
Kårfullmäktige för att prata om din idé, eller kontakta talmanspresidiet. 

Talmanspresidiet nås enklast på talman@ths.kth.se. 



THS Åsikter 2015 

Uppdaterat 1415-KF-05 

Kårfullmäktige 

2015-05-12 

Sid 1(11) 

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

THS ÅSIKTER 2015 
 
THS är en partipolitiskt och religiöst obunden studentkår som verkar för KTH:s studenters intressen.  

Organisationen är demokratiskt uppbyggd och alla studenter har möjlighet att påverka THS verksamhet 
och åsikter.  

Dokumentet ”THS åsikter” är en samling tydliga ställningstaganden tänkta att användas som referens i 

kårens arbete.  

Innehåll 
THS ÅSIKTER 2015 ...................................................................................................................................................... 1 

Fundament ........................................................................................................................................................................ 2 

Jämlikhet, mångfald och likabehandling ...................................................................................................................... 2 

Utbildning .......................................................................................................................................................................... 3 

Tillsättningar, anställda och lärare ................................................................................................................................. 3 

Examination, betyg och antagning ................................................................................................................................ 4 

Utbildningens innehåll och utformning ....................................................................................................................... 5 

Internationellt ................................................................................................................................................................... 6 

Doktorander ..................................................................................................................................................................... 8 

Framtid............................................................................................................................................................................... 9 

Studiesocial fritid .............................................................................................................................................................. 9 

Studiesocial vardag ........................................................................................................................................................... 9 

Ekonomi och bostad ....................................................................................................................................................... 9 

Studiemiljö ....................................................................................................................................................................... 10 
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Fundament  
 
THS anser att:  
 

 begreppet student syftar inte till gemene student utan till varje individuell student.  
 

 doktorander innefattas av uttrycket student..  
 

 mångfald bör uppmuntras.  
 

 flexibilitet för studenten alltid är positivt.  
 

 fokus vid KTH ska ligga på att motivera studenter snarare än genomströmning.  
 

 det ska finnas evenemang, aktiviteter och mötesforum för varje student.  
 

 fokus i THS påverkansarbete är vid centralt och lokalt på KTH.  
 

 nationellt och regionalt påverkansarbete ska inte gå ut över det lokala påverkansarbetet.  

Jämlikhet, mångfald och likabehandling  
THS anser att:  
 

 jämlikhetsperspektiv ska genomsyra alla processer och organisationer.  
 

 alla aspekter av jämlikhet är lika viktiga.  
 

 lärare vid KTH ska ha grundläggande insikter i jämlikhetsfrågor och kunskaper om hur man 
integrerar dessa perspektiv i utbildningen.  

 

 upprepade fall av diskriminering och trakasserier ska kunna resultera i uppsägning av anställning 
vid KTH.  

 

 varken lärare, undervisningsmoment eller undervisningsmaterial ska bedöma en grupps 
lämplighet för studier i ett ämne eller vid ett program på KTH, utan skälig grund.  

 

 alla instanser inom KTH ska ha en klar och tydlig ansvarsfördelning och hanteringsordning för 
trakasseri- och diskrimineringsärenden. Denna ska vara offentlig samt lättillgänglig.  

 

 Studenter ska ha samma förutsättningar att anmäla fall av diskriminering vid KTH som personal.  
 

 det ska vara tydligt vem som ska kontaktas vid fall av diskriminering vid KTH.  
 

 samtliga trakasseri- och diskrimineringsärenden som utreds ska dokumenteras och registreras, 
jämförbar statistik ska presenteras årligen.  

 

 utredning av trakasseri- och diskrimineringsärenden ska aldrig ta längre än 1 månad.  
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 studenter ska skyddas av motsvarande lagstiftning mot diskriminering som den som råder ute i 
arbetslivet.  
 

  ingen undervisning, inget undervisningsmaterial samt ingen del av campus skall vara 
funktionshindrande.  

Utbildning  
THS anser att:  
 

 all utbildning på KTH ska vara av internationellt erkänd hög kvalitét och granskas av oberoende 
instanser.  

 

 KTH:s allokering av fakultetsmedel ska spegla resursbehovet i forskarutbildningen.  
 

 extra arbete inte ska krävas av en student med funktionsvariation för att kunna tillgodogöra sig 
sin utbildning.  

 

 om en student med funktionsvariation behöver stöd för att tillgodogöra sig en utbildning på 
KTH.  

 

 ska KTH tillhandahålla detta stöd på ett effektivt sätt.  

Tillsättningar, anställda och lärare  
THS anser att  
 

 lika vikt ska fästas vid pedagogisk kompetens och forskningskompetens vid lärartillsättningar.  
 

 pedagogik ska vara starkt meriterande för personal på KTH.  
 

 pedagogisk skicklighet ska vara lönegrundande för lärare på KTH.  
 

 undervisning bara får förekomma på språk som lärare har dokumenterade färdigheter i.  
 

 det vid tjänstetillsättning ska ställas krav på att läraren ska kunna tala god engelska eller god 
svenska samt yrkesmässig engelska.  

 

 kurser ska utformas och genomföras av vetenskapligt pedagogiskt meriterade personer.  
 

 vid all tillsättning av undervisande personal ska en pedagogiskt sakkunnig anlitas  
 

 det vid alla tillsättningar ska göras en bedömning om tillsättningen är positiv för utbildningsmiljön 
och mångfalden av personer samt kompetenser.  

 

 KTH ska eftersträva en balans mellan akademiska, pedagogiska och tillämpade kompetenser hos 
sina anställda.  

 

 det för anställning och befordran till ordinarie lärartjänst vid KTH ska krävas pedagogisk 
kompetens motsvarande 15 högskolepoäng högskolepedagogik.  

 

 all KTH:s undervisande personal ska ha rätt till årlig kompetensutveckling, både ämnesmässig och 
pedagogisk, samt tid för reflektion, omfattande minst 10% av sin arbetstid.  
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Examination, betyg och antagning  
THS anser att  
 

 den betygsskala som används på KTH ska vara målrelaterad.  
 

 kontinuerlig examination ska finnas i alla kurser.  
 

 minst två examinerande moment i en kurs ska ge högskolepoäng.  
 

 flergradig betygsskala ska enbart tillämpas där då det är ytterst lämpligt.  
 

 andra examensformer än skriftlig tentamen ska uppmuntras. Speciellt ska hög validitet i 
examinationen uppmuntras.  

 

 det ska finnas tydliga regler för alla examinationsformer så att andra examinationsformer än 
skriftlig tentamen kan användas i högre grad.  

 

 det ska vara tydligt i kursplanen vilken examinationsform som tillämpas och vad den innebär.  
 

 undervisningen och examinationen måste kunna anpassas för studenter som inte studerar i full 
takt, eller har andra förutsättningar.  

 

 en student som inte godkänts vid sin examination ska ha möjlighet att prövas igen.  
 

 höjning av ett redan godkänt betyg ska vara tillåten.  
 

 godkänt betyg ska motsvara fullt tillgodogörande av kursinnehållet; högre betyg ska mäta 
prestationer utöver kursmålen.  

 

 graderade betyg inte ska tillämpas på examensarbeten.  
 

 anonymiserad examination ska tillämpas på KTH i de fall det inte inverkar negativt på 
pedagogiska valet rörande examinationsform.  

 

 resultat av examination ska anslås senast tio arbetsdagar efter examinationstillfället.  
 

 examinationsmoment inte ska läggas med kortare intervall än tre dagar. Om direkta förberedelser 
krävs skall intervallet inte vara kortare än fyra dagar.  

 

 inga kunskaper eller erfarenheter utöver de formella behörighetskraven får förutsättas vid studier 
på KTH.  

 

 betyg i behörighetsgivande ämnen som anses särskilt viktiga för den sökta utbildningen ska kunna 
ges större vikt vid antagning till KTH.  

 

 ett återkopplande och reflekterande moment ska finnas vid kursslut där grunder för 
betygsbedömning tydligt presenteras. 
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Utbildningens innehåll och utformning  
THS anser att  
 

 KTHs pedagogik samt språkbruk ska vara inkluderande.  
 

 KTH ska informera studenter och doktorander om deras grundläggande rättigheter.  
 

 utbildningen på KTH ska främst bedrivas i programform 
 

 dimensioneringen av KTHs utbildningsprogram inte får vara sådan att den skadar KTH:s goda 
anseende för kvalitet.  

 

 ekonomiska resurser ska tilldelas baserat på olika utbildningsprograms specifika behov.  
 

 uppdragsutbildning bara får förekomma i de fall den inte påverkar den ordinarie utbildningen 
negativt eller inskränker högskolans integritet och oberoende ställning.  

 

 undervisningens genomförande och innehåll ska vila på solid vetenskaplig, pedagogisk och 
konstnärlig grund, eller etablerad praxis i ett yrkesperspektiv.  

 

 verklighetsförankrande moment ska finnas i alla kurser på KTH.  
 

 minst femton procent av utbildningen ska bestå av helt valbara moment.  
 

 studenten ska kunna skapa sig en egen individuell kompetensinriktning genom att exempelvis 
välja att läsa andra programkurser eller teknikkomplementära kurser.  

 

 KTH ska ge fristående teknikkomplementära kurser, inom exempelvis språk, filosofi och 
teknikhistoria.  

 

 studenten skall erbjudas möjlighet att delta i forskningen som sker på KTH.  
 

 förmedlandet av arbetsmetoder ska integreras i utbildningen snarare än att ges i enskild kurs.  
 

 förmedlandet av teknikkomplementära kunskaper som finns med som examensmål ska integreras 
i utbildningen snarare än att ges i enskild kurs.  

 

 nya kunskaper och färdigheter ska presenteras i ett sammanhang, såväl i ett programperspektiv 
som i ett näringslivs-, forsknings- och samhällsperspektiv.  

 

 praktiskt laborativa inslag ska ingå i utbildningen.  
 

 det för alla kurser ska finnas ett tydligt upplägg av kursen, lärandemål, ansvarig lärare samt 
betygskriterier innan kursstart, som förmedlas på ett enhetligt och tydligt sätt till berörda 
studenter.  

 

 schemaläggning ska ske med minst en termins framförhållning.  
 

 studenterna inte ska ha mer än 6 timmar undervisning per dag.  
 

 det ska inte krävas mer än 8 timmar studier per arbetsdag för en fulltidsstudent.  
 



THS Åsikter 2015 

Uppdaterat 1415-KF-05 

Kårfullmäktige 

2015-05-12 

Sid 6(11) 

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

 undervisning som överstiger 1 timme ska innehålla minst en paus om minst 15 min/timme.  
 

 inga ordinarie lektioner får börja innan 8.00 eller sluta efter 18.00.  
 

 alla KTH:s undervisningsmateriel ska finnas tillgängligt digitalt och i Kårbokhandeln.  
 

 ansvar för kursutvärdering och återkoppling till studenterna ska vila på kursansvarig.  
 

 kursutvärderingen ska utformas i samråd med studenter, lärare och programledning.  
 

 en kurs omfattning i antal högskolepoäng ska återspeglas i arbetsinsatsen som krävs för att få 
godkänt i kursen. 

 

 lika antal högskolepoäng ska motsvara lika stor arbetsmängd på alla KTHs kurser. 
 

 alla obligatoriska moment i en kurs eller ett program ska motsvara högskolepoäng. 
 

 kursmoment där datorer är ett krav bör förläggas till datorsalar. 

Internationellt  
THS anser att  
 

 internationella kansliet ska ha representation på alla campus.  
 

 det på KTH ska finnas ansvariga för de internationella mastersstudenterna dit dessa kan vända sig 
för allmän hjälp.  

 

 alla internationella koordinatorer ska lyda under ett centralt styrt regelverk  
 

 en internationella koordinators belastning av studenter eller program får inte vara så hög att den 
går ut över dess ämnes- eller utbildningskunskaper efter studier vid KTH ska studenten kunna 
fortsätta studera internationellt och vara attraktiv på den internationella arbetsmarknaden.  

 

 KTH ska arbeta aktivt med internationellt studieutbyte.  
 

 möjlighet till utbytesstudier ska finnas både på kandidat- och masternivå.  
 

 KTH ska aktivt verka för att tillgängliggöra attraktiva utbyten för sina studenter.  
 

 studenter på KTH både ska uppmuntras och få hjälp med att studera utomlands.  
 

 vid studier utomlands i KTH:s regi ska studenten ha garanti för att planerade kurser godkänns vid 
KTH.  

 

 alla studenter ska ges möjlighet att läsa språkkurser, oavsett årskurs.  
 

 undervisning i svenska ska erbjudas till alla studenter som kommer till KTH från annat land än 
Sverige.  

 

 All undervisning och övrig verksamhet som berör studenter på avancerad nivå och forskarnivå 
skall vara tillgänglig för engelsktalande.  
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Doktorander  
THS anser att  

 

 alla doktorander ska vara anställda.  
 

 om det förekommer stipendiedoktorander ska de ha samma förutsättningar som anställda 
doktorander, så väl ekonomiska som sociala.  

 

 en doktorands ingångslön ska inte avsevärt understiga den genomsnittliga lönen för en 
civilingenjör med samma examensår.  

 

 en doktorand som är föräldraledig ska ha rätt till ersättning motsvarande 90% av doktorandens 
lön, utan att det belastar ett enskilt forskningsprojekt eller avdelning.  

 

 antagning till forskarutbildning ska alltid ske genom centralt utlysta doktorandtjänster.  
 

 varje doktorand ska ha minst två aktiva handledare.  
 

 en doktorand ska erbjudas handledning motsvarande minst 10 % av en heltidstjänst. Handledning  
 

 ska inkludera möjligheten för doktoranden att regelbundet träffa handledaren.  
 

 forskarutbildningen ska omfatta 4 år, institutionstjänst får utgöra max 20 % av doktorandtjänsten  
 

 som då blir max 5 år.  
 

 alla huvudhandledare ska ha genomgått en relevant handledarutbildning.  
 

 doktorandhandledning ska genomgå oberoende granskning, både på övergripande och på 
individuell nivå.  

 

 graderade betyg inte ska tillämpas inom forskarutbildningen.  
 

 utlysandet av doktorandtjänster ska vara motiverade och planerade för en framtida tjänst.  
 

 en doktorand ska erbjudas en mentor som är i oberoende ställning till doktoranden.  
 

 stödet som erbjuds doktorander ska vara likvärdigt oavsett institution.  
 

 den individuella studieplanen ska granskas och skrivas tillsammans med handledare kurser som 
erbjuds doktorander ska vara pedagogiska och relevanta för sin utbildning.  

 

 personliga skäl ska kunna ligga till grund för byte av handledare.  
 

 utbildningen ska vara målrelaterad.  
 

 arbetstiden för en doktorand ska inte överskrida 40 timmar i veckan och att studierna för 
doktoranden planeras in i tjänsten tillsammans med doktoranden. 
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Framtid  
THS anser att:  
 

 det är viktigt att studenten informeras och kommer i kontakt med sina framtida arbetsgivare 
under studietiden.  

 

 praktik på relevant företag arbets- och uppdragsgivare ska ingå i grundutbildningen på KTH.  
 

 enskilda studenter samt studentkåren ska kunna dra nytta av KTH:s samarbetsuniversitet. 

 

Studiesocial fritid  
THS anser att  
 

 stödsamtal hos kurator ska finnas för att värna om den mentala hälsan hos KTH:s studenter.  
 

 studenthälsan ska vara väl tillgänglig för alla KTH-studenter, såväl svensk- som engelsktalande.  
 

 studenthälsan ska ha tid och resurser att arbeta förebyggande.  
 

 studenthälsan ska ha en filial på alla ortscampus.  
 

 KTH ska engagera sig i alkohol- och drogfrågor.  
  

 alla sektioner, ska ha tillgång till en egen sektionslokal anpassad till sektionens verksamhet och 
med möjlighet till serveringstillstånd.  

 

 handläggningstiden för ett ärende i disciplinnämnden ska vara maximalt tre månader.  

Studiesocial vardag  
THS anser att  
 

 en studie- och yrkesvägledning ska finnas för varje enskilt program, även för rena 
mastersprogram.  

 

 en studievägledares belastning av studenter eller program får inte vara så hög att den går ut över 
dess ämnes- eller utbildningskunskaper.  

 

 alla studievägledning ska lyda under ett centralt styrt regelverk.  

 

Ekonomi och bostad  
THS anser att  
 

 studiemedlet ska höjas i proportion med kostnadsökningarna i övriga samhället.  
 

 studiemedlet ska dimensioneras så att studenter kan ha helt ledigt minst fem veckor om året.  
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 studiemedlets nivå ska vara tillräcklig för att studenter inte behöver leva under existensminimum.  
 

 Studenten ska inte behöva arbeta extra för att uppnå existensminimum.  
 

 en student som är föräldraledig ska ha rätt till ersättning minst motsvarande studiemedlet.  
 

 fribeloppet ska dimensioneras så att man kan arbeta heltid med normallön den tid på året man ej  
 

 studerar utan att få minskat studiemedel.  
 

 fribeloppet ska endast beräknas utifrån bidragsdelen av studiestödet.  
 

 det är naturligt att någon gång byta utbildning. Därför ska CSN:s dispensregler vara utformade så  
 

 att en student kan slutföra påbörjad utbildning med fullt studiestöd.  
 

 återbetalningsbeloppen till CSN ska baseras på både inkomst och lånets storlek.  
 

 en students utgifter för dolda kostnader i utbildningen får uppgå till max 80 kr/högskolepoäng.  
 

 Exempel på sådana kostnader är kurslitteratur, studiematerial och obligatoriska studieresor.  
 

 antal studentbostäder per student ska öka i Stockholm.  
 

 hyrorna i SSSB:s bostadsbestånd ska utformas så att en utbyggnad av beståndet möjliggörs 
ekonomiskt.  

 

 alla studenter ska ha tillgång till en bostad inom 45 minuters total restid från sitt lärosäte.  
 

 utbudet av tillgängliga studentbostäder ska vara varierat för att tillgodose alla studenters olika 
bostadsbehov.  

 

 studiemedlet ska bestå av 50% bidrag och 50% lån.  
 

 kostnader knutna till kollektivtrafik ska vara anpassad för studenter 
 

 studenter skall inte behöva stå för oskäliga kostnader för teknisk utrustning (t.ex. datorer, 
instrument, övrig labbutrustning) som är ett krav för att tillgodogöra sig utbildningen, utan dessa 
bör tillhandahållas av KTH 

 

Studiemiljö  
THS anser att  
 

 det skall finnas ett varierat utbud av studieplatser: samtalsplatser och tysta platser för arbete 
enskilt, i grupp eller med dator.  

 

 studieplatsernas antal skall anpassas så att alla studenter kan välja att studera i KTH:s lokaler.  
 

 det ska finnas möjlighet att hänga av sig ytterkläder i alla undervisningslokaler.  
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 studenterna ska ha tillgång till KTHs lokaler dygnet runt.  
 

 om en student har undervisning på mer än ett campus per dag ska schemat anpassas så att restid 
möjliggörs.  

 

 det ska finnas minst 1 dator/15 studenter.  
 

 det i datorsalarna ska finnas plats för arbete både enskilt och i grupp.  
 

 det i nära anslutning till datasalar ska finnas studieplatser.  
 

 all mjukvara som behövs för studierna ska finnas tillgänglig så att man kan studera hemifrån.  
 

 antalet mjukvarulicenser vid datorbaserad lärande ska anpassas efter antalet studenter som ska 
nyttja programmet samtidigt.  

 

 alla studenter ska kunna utnyttja KTHs infrastruktur och resurser för egna tekniska initiativ så 
länge det inte stör ordinarie verksamhet.  

 

 det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för säkerhet och service i varje lokal där undervisning 
sker.  

 

 alla studenter ska ha tillgång till vilorum på respektive campus.  
 

 alla KTH:s studenter ska ha tillgång till en gemensam kombinerad student- och kurswebb 
innehållande all elektronisk kursinformation, kurs- studie-, laborations- och tentamensanmälan, 
webbmail, resultatrapportering, individuellt schema, bokning av läroresurser, hemkatalog samt 
funktion för inlämning av uppgifter. 
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2016-02-16 

Sid 1(1) 

MOTION KRING ÅSIKTSDOKUMENTET 

Bakgrund 
Under verksamhetsåret 2015/2016 har dokumentet THS: PM för miljöpolicy reviderats och i och med 
detta har miljöaspekterna relaterat till THS påverkansarbete tagits bort. Detta resulterar i att styrning och 
inriktning kring vad THS anser om hållbarhetsfrågor generellt saknas. Det finns redan idag frågor som rör 
social hållbarhet och liknande frågor i THS Åsiktsdokument, men här finns inget relaterat till miljöfråger 
eller campusutformning. Jag tror att vi behöver ha åsikter rörande detta, speciellt för att kunna fortsätta ha 
tydliga ställningstaganden kring hållbarhetsfrågor på campus och i utbildningarna. 

Att skriva klara tydliga ståndpunkter i enskilda frågor är i min mening att föredra i åsiktsdokumentet, men 
det finns ganska mycket prioriteringsfrågor när det kommer till studiesocial hälsa, påverkan på miljö, 
kvalitén på våra utbildningar och långsiktig finansiering. Det är viktigt att THS för studenternas talan i 
miljöfrågor, men det är också viktigt att vi vet vad vi köper bort och inte låser in oss i åsikter när vi inte vet 
vad vi ställer dem emot. Det kan vara så att vi kan ställa lägre krav än vi tror, men också så att vi kan ställa 
högre krav som studeranderepresentanter på KTH. En direkt åsikt gör att även ännu bättre alternativ faller 
bort. Mitt förslag är därför att inte lyfta in specifika mål eller handlingar THS har åsikter om, utan jag anser 
att det skulle kräva ganska mycket förarbete för att veta vilka effekter det skulle ha på de andra punkterna i 
dokumentet.  

Motivering 
Mot denna bakgrund föreslår jag att föreslås att dessa frågor lyfts in i THS Åsiktsdokument, så att det är 
tillgängligt genom hela vårt påverkansarbete. 

Förslag till beslut 
Med anledning av ovan  

att1 i THS Åsiktsdokument under rubriken ”Studiemiljö” lägga till punkten ”KTH:s alla campus ska 
vara utformade med människors hälsa och miljömässig påverkan i focus”. 

att2 i THS Åsiktsdokument under rubriken ” Utbildningens innehåll och utformning” lägga till 
punkten ” alla utbildningsprogram ska innehålla moment kring ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling”. 

att2 i THS Åsiktsdokument under rubriken ”Fundament” lägga till punkten ” KTH ska verkar för ett 

hållbart samhälle och bärkraftig resursanvändning”. 

 

 
 

 

__________________________________ 

Elin Malmgren 

Stockholm, 16 Februari 2016  
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MOTION OM INFÖRANDET AV MILJÖ OCH 

HÅLLBAR UTVECKLING I THS 

ÅSIKTSDOKUMENT  

Bakgrund 
Jag vill föreslå att THS uttrycker sin mening vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta föreslås med 
anledning av den rådande utvecklingen i omvärlden och behovet av att driva dessa frågor med en enad och 
stark studentröst för att få till stånd en effektiv förändring. 

KTH är ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och har därför möjlighet att vara 
tongivande i samhällsutvecklingen. Även om KTH har antagit nya hållbarhetsmål är utvecklingen idag 
långt ifrån hållbar och målen garanterar inte att en hållbar utveckling uppnås inom en rimlig tidsperiod. 
Förhoppningen är att THS kan representera studenterna i den här frågan och att på så vis driva KTH mot 
att bli den förebild för samhället och omvärlden som kan leda oss mot en hållbar utveckling.  

Genom att THS tar ställning till dessa frågor kan studenter och studentorganisationer arbeta för att KTH 
ska bli hållbart, med passivt stöd av THS. Det innebär alltså att THS möjliggör för studenter att engagera 
sig och lära sig om miljöarbete, utan att den operativa delen av THS behöver vara aktivt inblandad. Min 
uppfattning, som THS medlem och gruppledare för Ingenjörer utan gränsers KTH-grupp, är att detta 
skulle öka miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

 

Att 1 i THS Åsiktsdokument lägga till rubriken Miljö och Hållbar utveckling  

 

Att 2 i THS Åsiktsdokument under rubriken ”Miljö och Hållbar utveckling” lägga till punkten 

”Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska integreras på alla nivåer i den strategiska och 

operativa verksamheten vid KTH”.  

 

Att 3 i THS Åsiktsdokument under rubriken ”Miljö och Hållbar utveckling” lägga till punkten ”KTH 

ska samarbeta med studenter, lärare och övriga samhället i sitt hållbarhetsarbete.”  
 

Att 4 i THS Åsiktsdokument under rubriken ”Miljö och Hållbar utveckling” lägga till punkten  

”KTH ska ha nettonoll koldioxidutsläpp från resor till och från campus” eller 

”Koldioxidutsläpp från resor till och från campus ska minska.” 

 

Att 5 i THS Åsiktsdokument under rubriken ”Miljö och Hållbar utveckling” lägga till punkten 

”KTH:s stiftelse- och donationskapital ska placeras så att det bidrar till en hållbar utveckling.” 

 

Att 6  i THS Åsiktsdokument under rubriken ”Miljö och Hållbar utveckling” lägga till punkten ”KTH 

bör ställa hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt.”  



Motionssvar KF6 15/16 

Svar till ”Motion om införandet av miljö och hållbar utveckling i THS Åsiktsdokument” och ”Motion 

kring åsiktsdokumentet” 

Vide Richter 

Kårstyrelsen 

2015-02-23 
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MOTIONSSVAR – KF6 15/16  

”MOTION OM INFÖRANDET AV MILJÖ OCH HÅLLBAR 

UTVECKLING I THS ÅSIKTSDOKUMENT” och ”MOTION 

KRING ÅSIKTSDOKUMENTET” 

Resonemang  
Till KF6 har det kommit in två motioner till kårfullmäktige om att inkludera miljö och 
hållbar utveckling i THS åsiktsdokument. Eftersom båda motionerna behandlar samma 
frågor valde kårstyrelsen att diskutera dessa gemensamt och lämnar därför ett gemensamt 
motionssvar till de två motionerna.  

Kårstyrelsen är glada över det intresse av miljö och hållbarhetsfrågor som ligger till grund 
för dessa motioner. Kårstyrelsen är också överens med motionärerna om att det finns 
bra skäl att ha med miljö och hållbarhetsfrågor i åsiktsdokumentet.  

I kårstyrelsen diskuterades först generellt vilka slags punkter vi ansåg passade i THS 
åsiktsdokumentet. Kårstyrelsen anser att det främst bör innehålla generella och 
övergripande åsikter i åsiktsdokumentet, som sedan ansvariga i THS påverkansarbete kan 
tolka i deras arbete. Detta eftersom det gör THS mer flexibelt i sitt påverkansarbete. 
Förtroendevalda får då förtroendet att göra prioriteringar mellan olika åsikter och 
situationer, istället för att alltid trycka på specifika händelser som bryter mot det i annat 
fall specifika åsikterna i åsiktsdokumentet. Däremot ansåg kårstyrelsen att specifika 
åsikter kan finnas i viss utsträckning som komplement för de generella åsikterna, i de fall 
THS vill vara extra tydliga med en åsikt och påverka mot ett specifikt mål. 

Vad det gäller attsatserna kom kårstyrelsen fram till att det finns goda skäl att låta miljö 
och hållbarhetsfrågor ha sin egen rubrik, eftersom det gör åsiktsdokumentet tydligare. 
Därför anser kårstyrelsen att attsats 1 i motionen ”motion om införandet av miljö och hållbar 
utveckling i åsiktsdokumentet” bör bifallas. 

Kårstyrelsen anser vidare att attsatserna i ”Motion kring åsiktsdokumentet” är tydligt, 
kraftfullt och brett formulerade åsikter om hållbarhet och miljö. Kårstyrelsen yrkar 
därför att alla dessa attsatser ska bifallas, dock med ändringen att de ska ligga under 
rubriken ”Miljö och Hållbar utveckling”. 

Sedan diskuterade kårstyrelsen de ytterligare attsatserna i motionen ”Motion om införandet 
av miljö och hållbar utveckling i åsiktsdokumentet”, dessa tolkades flertalet som specifika 
åsikter. 

Gällande att2 och att3 anser Kårstyrelsen att dessa åsikter finns med genom att2 och att3 i 
motionen ”Motion kring åsiktsdokumentet”. Därför kan dessa ses som besvarade och 
kårstyrelsen yrkar att det avslås att de ska läggas in i åsiktsdokumentet. 
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Gällande attsats fyra ansåg kårstyrelsen att den delvis täcks in i attsatserna från ”Motion 
kring åsiktsdokumentet”. Att KTH ska verka för ett hållbart samhälle och bärkraftig 
resursanvändning bör innebära att onödiga resor ska minimeras. Hårdare än så tror inte 
kårstyrelsen THS bör vara i denna fråga. Detta eftersom resor kan göras i syftet att öka 
kvalitén på utbildning eller forskning, och att hindra eller motarbeta sådana resor ser 
kårstyrelsen som problematiskt.  

Gällande attsats 5 och 6 så är dessa attsatser som direkt går att hitta i KTHs nya 
hållbarhetsmål. Kårstyrelsen anser där att det kan finnas en poäng att de även finns i 
THS åsiktsdokument. Detta blir ett sätt att visa att THS stödjer KTH i deras 
hållbarhetsarbete i dessa frågor samt att även visa att det är viktigt för THS att KTH 
uppfyller dessa mål som KTH själva ställt. 

Yrkande 
Med detta som bakgrund yrkar Kårstyrelsen: 

att1 att1 från motionen ”Motion om införandet av miljö och hållbar utveckling i 
åsiktsdokumentet” bifalls.  

att2 att1, att2 och att3 från motionen ”Motion kring åsiktsdokumentet” med ändringarna att 
de placeras under ”Miljö och Hållbar utveckling” i Åsiktsdokumentet bifalls. 

att3 att5 och att6 från motionen ”Motion om införandet av miljö och hållbar utveckling i 
åsiktsdokumentet” bifalls 

att4 att2, att3 och att4 från motionen ”Motion om införandet av miljö och hållbar utveckling i 
åsiktsdokumentet” anses redan besvarade och därmed avslås. 

 

 

 

 

För kårstyrelsen,  
 

__________________________________ 

Vide Richter 

Lappkärrsberget den 23 februari 2016 
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MOTION – KF06 15/16  

Ersättning för kårstyrelsens ledamöter 

Inledning  
Kårfullmäktige är högst beslutande organ organisationen och detta organ tar väldigt många beslut, allt ifrån 
att besluta om en ny verksamhetsplan för THS till att behandla medlemmarnas motioner. Alla ärenden som 
kårfullmäktige ska behandla löper igenom eller skapas av högst verkställande organ, kårstyrelsen. Alltså, det 
är kårstyrelsens uppgift att bearbeta allt som kårfullmäktige ska besluta om, vilket är en mycket tung 
uppgift och en uppgift som kräver tid. Med några få undantag som, det är valberednings uppgift att 
bearbeta de val som sedan kårfullmäktige ska besluta om. Eventuella underlag från utrednings grupper 
mm. 

Styrelsens sammansättning  
Enligt regelboken ska kårstyrelsen bestå av 4 - 6  ledamöter som då arbetar helt på ideell basis och dessa 
väljs på mandatperiod ett år. Kårstyrelsen sammanträder ca 15 - 20 gånger per verksamhetsår.  

Innan 2008 fanns det också en kårstyrelse men den var integrerad med delar av kårledningen. Genom ett 
förslag från en tillsatt omorganisations grupp som föreslog att dela upp enheten till två, en kårstyrelse och 
en kårledning där kårstyrelsen väljer kårledning. Och kårfullmäktige väljer kårstyrelse. 

Nedanstående graf visar utfallet för antalet valda ledamöter i styrelsen.  

 

Under verksamhetsåret 2012/13 gjordes det en justering av antalet ledamöter då dåvarande kårstyrelse 
ansåg att 8 ledamöter var för många och man behövde arbeta på ett mera operativt plan.   

Ett sidospår 
Något som skulle kunna vara tänkbart är att även ha suppleanter i styrelsen och i syfte att belysa THS som 
en ideell organisation, alltså att fördela ut arbetsuppgifter på flera personer. Antalet suppleanter skulle då 
vara lika många som antalet valda ledamöter. Men detta försvinner som en lösning för att det är varierande 
grad på antalet individer som söker. Och för att en tidigare kårstyrelse har sagt att det blir för många 
personer. 

Styrelsens uppgift  
Det är kårstyrelsen som verkställer kårfullmäktiges beslut och har ansvaret för den omedelbara ledningen 
av THS verksamhet och ekonomi i enlighet med kårfullmäktiges beslut. Kårstyrelsen har, inom ramen för 
av kårfullmäktige uppsatt budget, ansvaret för THS personal och övriga arvoderade funktionärer. Det 
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åligger styrelsen att årsvis konstituera en kårledning, avgränsa dess uppdrag, samt delegera motsvarande 
ansvar och beslutsrätt. 

Här kommer ett axplock på vad styrelsen gör. Workshops med fullmäktige, kårledningen plus ev. 
ytterligare personer om en ny verksamhetsplan, samla in förslagen och skriva ihop den nya, mecka ihop en 
ny budget, intervjua och nominera personer till förtroendeuppdrag i anda organisationer, skriva en hel drös 
med propositioner, svara på någon motion, en konferens eller två, uppdatera något PM och/eller skapa ett 
nytt, checka av vad som är gjort i verksamhetsplanen, rapportera status på verksamhetsplanen till 
kårfullmäktige, välja ny kårledning, genomföra en överlämning, ta en kaffe, skriva/sätta ihop handlingar till 
styrelse möte sedan skriva ett protokoll på det hela, skriva en verksamhetsberättelse. 

Månad, halvår eller per år?  
Nedan följer ett allmänt resonemang kring olika typer av ersättningar. Huruvida THS har de ekonomiska 
förutsättningarna till de olika altenativen gås inte igenom. Eller om något av alternativen skulle gå emot 
någon form av intern praxis.  

Månad 
Att ge en ersättning per månad är lockande, delvis för att det skulle gynna studentens situation och det 
arbetet som kårstyrelsen utför är relativt operativt arbete. Jag vill inte göra någon spekulation i vilken 
summa som kan tänkas vara lämplig.   

Per halvår 
Detta är en kombination mellan de andra altenativen och detta gynnar studentens situation. Ersättningen 
ges i slutet av varje termin och görs två gånger under en mandatperiod.  

Per år 
Att ge en ersättning till valda personer och att göra i slutet av verksamhetsåret är ofta väldigt vanligt i 
föreningar. Det ska ju även tilläggas att personer som engagerar sig i en godtycklig förening ofta har ett 
jobb vid sidan av, familj osv. Varv en ersättning kan ses som en morot för att utföra uppgifter och att driva 
arbetet framåt. I THS fallet är det studier, och medparten vet att studier tar tid i anspråk.           

Kostnader 
Smakar det så kostar det, ett klassiskt uttryck som passar fint. Självklart kommer det att kosta en liten slant 
för THS organisation. Förmodligen kommer det även tillkomma sociala avgifter och andra diverse avgifter 
men jag anser att fokus inte ska ligga på detta, utan på vilka fördelar det ger att ge ersättning för den 
arbetes insatts som kårstyrelsen utför.  

För att på ett generellt sätt ta fram vilken ersättnings nivå som är lämplig bör det först klargöras på en 
övergripande nivå vad som ska omfattas av styrelsearbetet, därefter bestämma vilka arbetsuppgifter som 
ska inkluderas. Kårstyrelsen borde även undersöka i vilken utsträckning det går att avlasta presidieenheten i 
arbetsuppgifter som istället kan utföras av en ledamot, och hur dessa uppgifter ska speglas till ersättnings 
nivå. 

En uppskattning av åtgången tid kan till exempel beräknas genom att summera antalet timmar i styrelse 
möten och kårfullmäktige möten där en ledamot förväntas närvara. Inkludera därefter övriga aktiviteter så 
som arbetspass, konferenser, förberdelser till möten o dyl. och på så sätt fås en fingervisning på nivån. 

Jag vill poängtera att det inte går att få ersättning för allt men en större del av styrelsearbetet anser jag att 
ledamöterna ska få ersättning för. 
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Resonemang  
Tittar man på den arbetes insatts som kårstyrelsen varje år lägger ned på organisationen, i förhålande till 
hur organisationen har utvecklas genom årens lopp och den tid som i dagsläget krävs av enskilda 
ledamöter. Kombinerat med att ledamöterna är studenter och hur en students situation ser ut. Av dessa 
anledningar tycker jag att ledamöterna borde få en kompensation för den utförda arbetesinsats.     

Vidare tror jag att detta på sikt gynnar THS centralt och i sin helhet som organisation. Det går inte att vara 
en renodlad ideell organisation.  

Genom att lyfta denna fråga till kårstyrelsen redan nu och i god tid innan nästa års budget har spikas så 

skaps också ett utrymme för att analysera denna fråga. 

 

Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att1 i THS reglemente § 11.2 Arvoden och efter meningen [Valberedningen är arvoderad till…] införa 
ett nytt stycke med följande lydelse: 

”Kårstyrelsens ledamöter är arvoderade till 21,3 % av prisbasbeloppet per person och halvår” 

 
 

 

__________________________________ 

Gustaf Forsman (D) 

Stockholm 13 februari 2016  
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MOTIONSSVAR – KF06 15/16  

Ersättning för kårstyrelsens ledamöter  

Resonemang  
Det är Kårstyrelsens ansvar och uppgift att bereda frågor och motioner som inkommer till Kårfullmäktige 
– och endast i ytterst få situationer är styrelsen inte är lämpad att göra en beredning. Styrelsen har dock 
enats i uppfattningen om att denna fråga är av just en sådan karaktär att vi som ledamöter är för jäviga och 
(eventuellt) personligt berörda, för att kunna lämna ett objektivt svar. Därför ämnar vi inte att besvara 
denna motion ytterligare. 

Upplysningsvis vill vi meddela Kårfullmäktige att en arvodering enligt motionärens förslag i en styrelse om 
sex ledamöter skulle innebära en kostnad på ca 162 000 kr, med arbetsgivaravgiften medräknad.  

För kårstyrelsen,  
 

__________________________________ 

Terese Skoog 

Nymble, 24 februari 2016  
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MOTION OM UTREDNING OM SPONTAN 

IDROTTSPLATS 
 

Bakgrund & syfte 
Faciliteter till att utöva lagsporter på campus är begränsade. KTH-hallen som är den ända idrottshall för 
oss studenter är dyr och svårt att få halltid i. Campus saknar en utomhus idrottsplats som är gratis. Därför 
vill jag tillsätta en grupp som undersöker möjligheten till att bygga en så kallad ”spontan idrottsplats” på 
campus för studenter. En spontan idrottsplats är en liten 5-manna plan där man kan spela fotboll, basket, 
handboll, utebandy m.m. Eftersom man kan utöva många olika sporter och inte tar så mycket plats på en 
redan trång campus så tror jag att det är optimalt.   

I och med byggnaden av denna idrottsplats skulle man lätt kunna träna lagsporter tillsammans med vänner 
på campus. Den kan också användas av sektioner som vill anordna mindre idrottsevent. Tillgängligheten 
till en basketplan eller fotbollsplan på campus finns inte och man måste ta buss eller tunnelbana till andra 
områden. För att anläggningen skulle ligga på campus så är det minimal restid för alla studenter och det 
tror jag skulle öka motivationen till att dra ihop ett kompisgäng och spontanandan på campus. Det i sin tur 
skulle förbättra hälsan hos studenterna.  

Utredningen är tänkt att  

 Ge förslag till lämpliga platser på 
campus 

 Ge en uppskattning på kostanden  

 Utreda vilka möjligheter det finns för 
samarbete med KTH eller andra 
organisationer då det också gynnar 
dem att studenter är aktiva 

 Underhållskostnader 

Och när det är klart rapportera tillbaka till KF som tar beslut om nästa steg. 

 

Förslag till beslut 
Med bakgrund till ovanstående föreslås:  

 Att tillsätta en grupp som undersöker möjligheterna till en spontan idrottsplats och utför de 
punkter som står i motionen 

 

Hur en spontanidrottsplats kan se ut 
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MOTIONSSVAR – KF6 15/16  

Utredning av spontan idrottsplats 

Resonemang  
Kårstyrelsen inser att det finns ett stort intresse för en spontan idrottsplats vid campus. Detta är även 
något som varit på tal förut. Under verksamhetsåret 2014/2015 så genomfördes ett verksamhetsuppdrag 
som löd: ” Utöka antalet möjligheter till spontanidrott”. THS Studiesocialt och internationellt ansvarig som var 
ansvarig för uppdraget genomförde en likande undersökning som efterfrågas i motionen. 
Verksamhetsuppdraget utmynnade i ett examensarbete. ABE-skolan och Stockholms stad som värdar för 
examensarbetet, men det var ingen student som var intresserad av att genomföra arbetet.  

En utredning kan därför anses vara gjord redan, vilket gör att kårstyrelsen inte ser det som någon poäng att 
tillsätta en utredningsgrupp. Istället anser kårstyrelsen att om THS vill satsa på en spontan idrottsplats är 
att införa detta i nästa års verksamhetsplan. Kårstyrelsen tror också att både mer pengar och tid måste 
skjutas till från THS för att kunna ro projektet i hamn om inte andra finansiärer hittas.  

Yrkande 
Kårstyrelsen yrkar  

att1 avslå motionen i sin helhet. 

 

För kårstyrelsen,  
 

__________________________________ 

Pontus Gard 

Stockholm 24 februari 2016  

 


