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Till: THS Kårstyrelse 
 

För kännedom: 
THS Medlemmar 
THS Kårledning 
THS Sakrevisorer 
 

 
THS Valberedning 
THS Personal 
THS Inspektor 

KALLELSE 

THS Kårstyrelsemöte 03 18/19 

Onsdagen den 21 november 2018 

kl. 15.30, plats meddelas snarast, dock senast med 
handlingarna 

Rapportmöte 
Rapportmötet på årets tredje kårstyrelsemöte, där även Reftecs stadga och 
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår behandlas. Reftec är den 
samarbetsorganisation mellan teknolog- och naturvetarkårer i Sverige i vilken THS är 
med. Rapportmöte kommer för första gången att se annorlunda ut, då 
styrelsemedlemmarna träffar kårledningen separat innan mötet. På så sätt får styrelsen 
och kårledning möjlighet till ett avslappnat forum att prata om hur den dagliga 
verksamheten ska se ut. Rapporterna kommer finnas tillgängliga i handlingarna. THS 
Åsiktdokument kommer också att behandlas under mötet.  

 

 

Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Tveka inte att höra av er om ni har 
frågor. Välkomna! 

 
Stockholm, den 14 november 2018 
 
 
 
_______________________ 
Emma Ingo 
Kårordförande 2018/2019 
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 
THS Inspector 

SUMMONS 

THS Board meeting 03 18/19 

Wednesday 21st November 2018 

15.30, place will be announced as soon as possible, but at 
the latest with other meeting documents   

Report meeting 
During this years thirds board meeting the board will discuss the work report from the 
Management Team. Every member has written a report on the operational plan and how 
the daily work is going. This time, the board will meet the Management Team before the 
meeting, to enable better discussions and this way the board meeting will be more 
efficient. The Reftec bylaws and the annual report from the previous year will be handled 
during the meeting. The THS official opinions will also be discussed, to then be 
presented for the student union council.  

 

All members are welcome at the union board meetings. Welcome! 
 
Stockholm, the 14th of  November 2018 
 
 
 
_______________________ 
Emma Ingo 
President 2018/2019 
Tekniska Högskolans Studentkår 
 

Welcome! 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

KÅRSTYRELSEMÖTE 03 18/19 
Måndagen 2018-11-21 kl. 15:30 
Plats: Meddelas senast 2018-11-20 i kompletterande handlingar 

* = se bilaga. 

1 Formalia 

1.1 Mötets öppnande 

1.2 Mötets behöriga utlysande* 

1.3 Val av mötesordförande 

1.4 Val av mötessekreterare 

1.5 Val av mötesjusterare 

1.6 Anmälda förhinder 

1.7 Fastställande av föredragningslista* 

1.8 Adjungeringar 

1.9 Föregående protokoll 

1.10 Övriga frågor 

2 Rapporter 

2.1 Verksamhetsrapport* Kårledningen 

3 Beslutsuppföljning 

3.1 Styrelsebeslut* 

4 Stadfästelse av delegationsbeslut 

5 Bordlagda ärenden 
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6 Valärenden 

6.1 SFS-delegationsledare* Gabriella Norman 

7 Beslutspunkter 

7.1 Yrkanden 

7.1.1 Reftecs verksamhetsberättelse* 

7.1.2 Reftecs stadga 

7.2 Motioner att behandla 

7.2.1 Motion angående prövning av pc- och presidiebeslut* 

8 Diskussionspunkter 

9 Övrigt 

9.1 Övriga frågor 

9.2 Sammanfattning till hemsidan 

9.3 Nästa möte 

9.4 Val av nästkommande mötesordförande 

9.5 Mötets avslutande 
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WORK REPORT 2, KSM3, THS PRESIDENT 
Operational plan  

Report on your ongoing work 

Current topics 
Since the last report a lot has happened. The revised operational plan was accepted by KF and the 
management team could finally start working on it. The goals are set high in a more general way than 
before, so this will require continuous work all year. At the moment it’s one-on-one meetings, group 
discussions with the board and the management team and follow ups as in this report.  

During the fall I have put time into visiting the chapters at their chapter meetings. The goal is to spread 
awareness about THS central, talk about our functions and in the long run – to find more engaged people.  

Diana (Vice President) and me are spending a lot of time and though on the staff side of the organization. 
This is both regarding the structure of the staff, but also how the restaurant and the event manager should 
work together to have the possibility to create even better events in the future.  

Since the last report I have also been working tightly with the CFUs and Head of Student Welfare, so that 
we are in sync when we work with KTH to improve every aspect of student life. It is a difficult task, that 
requires you to understand the complex system of our university, but it is also very self-developing. We 
have given KTH feedback on their operational plan, as one example.  

We have arranged the yearly party for the THS central alumni, and it was a success! It’s very encouraging 
to talk to people who have been working on similar issues before me. The stories they tell about the 
student union are great, and I wonder what stories I will tell in a couple of years.  

I participated in the tenta pub, not as a guess but as a part of the program group. It was very interesting 
and fun to see the hard work and seamless infinite hours they spend to arrange this really big pub. I spend 
my night sitting at the door making those who are not THS-member pay the entrance fee at the door. 
Unfortunately it was cold and my “THS President”-hoodie was hidden under many layers of clothing.  

Coming projects 
I will continue to work on the chapter contact, with both social events and by going to their chapter 
meetings. This requires a lot of time, both in organizing and going to all of the meetings. In the long run I 
think it is worth it, but we need to find a better way of improving our relation with the different chapters.  
 
The board has recently elected new members into KL, and it is a future challenge to include them in our 
work and to feel that we are starting again. I hope we will manage to find some time during the next 
months to gather every one, not just when we have the start-up week in January. We have been bad at 
finding time to team build with KL, but maybe now when we are more comfortable in our roles it will be 
easier.  
 
The management teams work on the operational plan is something that I will focus on during the whole 
year, since it must be done as a continuous project, and not just something to report on to the student 
union council. 
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Group dynamics and collaborations 
I have been to my first KORK (+VORK) in Gothenburg, meeting student union presidents from other 
technical universities in Sweden. It was a time to reflect upon our own group, taking back many interesting 
things as how Monday meetings are conducted, how they think about team building and some thoughts on 
working load and compensational leave.  

The Nordtek student board had a meeting in Island, which I did not attend due to it being at the same 
time as KF and the same week as KORK.  

SSCO will soon have its’ first students meeting where it will be fun to meet all the other student unions 
from the different universities.  

Personal reflection 
Writing this report in the middle of election time I would say I’m spending many hours in Nymble at the 
moment. I have actively tried to manage my working hours, limiting them to the required 40 hours/week, 
but since it is a position of trust I know nights and weekend will not always be free. The elections period 
was tougher than I thought, both time and energy consuming. And also at the same time trying to manage 
every other task that comes our way. I really feel a difference with how productive I am and how the 
quality of my work differs with how well-rested I am.  
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WORK REPORT 2, KSM3, THS VICE PRESIDENT 
Operational plan  

1.3.1 Evaluating the possibility to, for the coming operational 
year, hire a communicator instead of electing a student as 
Head of Communication in Management team. 
Status: Ongoing 

Past and recent activities 
I’m working with this goal in collaboration with the Head of Communication (KomC). We’ve made a 
rough plan of what we need to do in order to investigate the matter. One of the main things that we need 
to do is to list all the tasks that are currently done by KomC. We’ve set up a system for continuous 
documentation of that, which is working quite well. 

Next step 
Identify stakeholders at THS Central (mainly KL and staff but other parts as well) that we need to talk to. 
Analyse their needs regarding communication. 

Future steps: Discuss with the board, talk to other unions in Reftec, analyse the input from all parts, 
prepare a report, make a cost estimate, sketch the job specification, suggest priorities of the tasks that need 
to be divided between the employee and KL, prepare and make a decision, make a time plan for the 
transition, possibly assign the task of recruiting a communicator.   

Indicators 
• Presenting a report 
• Having a complete job specification 
• Having made a decision (changes in the bylaws, nect budget) 

Budget 
See the separate quarterly report. Q1 is usually not super eventful. 

Report on your ongoing work 

Current topics 
Most recent thing have been the election and the follow up. Looking forward to introducing new people to 
KL! The board had a conference and two election days with a new procedure, which we’ll evaluate and 
improve. 

At the same time, I’ve been working with economy reports, I’m trying to make them more meaningful and 
present the financial status in a comprehensible way. I’m also creating templates that KL can use in their 
regular follow-up of their accounts.  

My work with THS lokalt have increased. The economy council is running as usual, but the vice presidents 
are asking for a council or at least some kind of meeting place for them to discuss the challenges in their 
roles, so we’re having a start-up meeting. I’ve also had several requests for courses that I will book for the 
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chapters. We had a joint council for presidents, vice presidents and treasurers last weekend and all the 
chapter boards along with KL and the central board are invited to a gasque in the end of November. 

I’ve taken a course in labor law, which have been really nice and generally helpful. Our work with the staff 
is running as usual, and as I wrote in my last report, I want to further develop Kårpresidiets employer 
structures. 

I’ve been involved in some random projects such as reviewing the guidelines for student accommodation 
at KTH, looking into THS Sports structure and finances, driven by Adam (International) and Johanna 
(Reception), and also our student representative structure together with Sebastian (Education). The 
renovation of Gamble have started. I’ve been updating the pricing of our premises in Nymble together 
with Charlotte (administrative director) and Nadia (THS Future).  

Coming projects 
The meeting with KTH about finances is coming up and I’m preparing for that. There is a general need of 
improving our booking routines and rules, which I try to do along with finishing the pricing of premises. I 
need to recruit a few new board members for THS consultants. MAIN want to discuss how they can 
execute their events and how their finances should be working. It’s also time to introduce the new KL 
members and plan the handover. This means also that the half-year report of the economy for the 
Kårfullmäktige is in sight.   
 
Some festive things are also coming up – Armada Banquet, Lucia Ball at Student Union of Stockholm 
University and the Nobel Banquet. We’re also having a second round of chapter meetings to visit.  

Group dynamics and collaborations 
I feel that I’m have good personal contact with the members in KL but that we really need to do more 
things as a group. This is requested from the team and Emma (President) and I haven’t really been able to 
prioritize that. We’re doing good with Monday Kickoffs, Thursday Discussions and Quarter Talks (QTies) 
which are really fruitful I believe but we need to do more social events and emphasize those parts of KL. I 
think that we all feel that it’s November and it’s a tough time – dark and rainy outside, a lot of work and a 
few months since we’ve took on our position with all the high expectations and excitement. Along with 
this, there are of course issues and conflicts that come naturally. So we’re trying to work around this period 
and be open about it with the team. I’m optimistic about us handling this well together and think that this 
will be fine in the end. November won’t last forever! 

I’m having my second Reftec-conference in two weeks and I look forward to meeting all the vice 
presidents. I feel that the role of vice president can be somewhat lonely at times and that it’s therefore 
really good to meet with others in the same position. I’ve also booked a dinner with former THS vice 
presidents and I meet them for lunch occasionally. 

The few KTH relations that I have are good! I’m a bit new to doing actual student influence work such as 
I’m now doing regarding student accommodation, but I learn a lot and the CFU and Emma and the study 
social unit are super helpful. 

Personal reflection 
I feel that I work a lot but I’m making sure that I take time off for rest. It’s challenging to manage both 
usual ongoing work along with projects and the operational plan. I need to constantly switch between 
super administrative tasks, strategic work, understanding the projects when people need my saying and 
doing my own business™. At the same time, I appreciate the variety – if I need to name one thing that is 
not super fun to do, I’d say administration (preparing forms, making sure that people fill the out, delete 
rows in excel…). I like being challenged in what I do. The best part is still working together with other 
people in KL, having QTies, discussions, see new stuff happen. And Emma. She’s a great support and 
makes me learn new things – about THS, about teamwork, about myself.  
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WORK REPORT 2, KSM3, HEAD OF EDUCATIONAL 
AFFAIRS 
Operational plan  

2.1.1 Promote the establishment of a team at KTH who 
focuses on the development and amelioration of program 
cohesive courses.  
Status: Done/Ongoing/Not started/Delayed/Won’t be finished 

Past and recent activities 
No actual activities done as of now. In general keeping our eyes open for good opportunities to bring it up.   

Next step 
We have a pretty clear concept on how to bring this puck forward. The fact that is a new project without 
any clear ties to any on-going CFU-work is both a blessing and a curse, as it easier to plan but harder to 
put into action and will likely be pretty time and labor intensive. A coarse course of action could look 
something like this: 

● Investigate how many of KTH’s programmes that have this type of courses, and how these are 
laid up and what is taught in them. 

● Initiate a discussion with the locally active members of THS Education on what the general 
opinion on the courses are. This should give some pointers on what to focus on. 

●  Make a more rigorous investigation of the identified courses focusing on the factors identified 
before. This step might involve interviews and is meant to provide “kött på benen” and a 
representative view with good arguments for us CFU, as we predict this might be a sensitive topic 
for a lot of people at KTH. 

● Read up on CDIO and the “examensmål” in högskoleförordningen, and ask around for advice. 
● Get it added to a meeting with Utbildningsutskottet at KTH and propose to put a work group in 

place to and see where to discussion leads. 

Indicators 
Number of study boards providing information about their cohesive courses 

If it will be brought up on UU 

A group is put in place  
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2.2.1 Strive for that the legal certainty is taken into account 
when the quality of examination is being reviewed, with a 
special focus on anonymous exams .  
Status: Done/Ongoing/Not started/Delayed/Won’t be finished 

Past and recent activities 
This goal can be split into two parts, anonymous exams and general quality of non-exam examination. The 
latter is stalled as of now. There has been a decision taken by fakultetesrådet to create a work group that will 
work with that, to which we have appointed a representative (Jonathan), but not all members are in place 
yet and there has been no work done. 

Regarding anonymous exams there has been a lot of uncertainty on what the actual status of the group that 
are working on the implementation. We have as CFU:s tried to get in contact with them during the fall but 
have not been able to get any clear descriptions of what’s going on. On Utbildningsutskottet November 8th 
2018 it was said that the original time plan of initiating a pilot trial of anonymous exams during VT19 still 
stands and that IT have bought a new system that will be able to handle  anonymous exams, which has 
been a previous concern. 

Next step 
At the moment the priority should be to watch the progress of the work done at KTH at the respective 
areas. After new year, if a work group has not been made ready we should start to put pressure on KTH to 
get it done. Follow the continued work with anonymous exams closely and continue to try to get in contact 
with the people working with it.   

Indicators 
A work group for ensuring the quality of non-exam examination is up and running 

At least one anonymous exam has been held.    

2.3.1 Communicate the important issues of THS Education, 
and how any student can affect their education by the THS 
impact structure, to the common member.  
Status: Done/Ongoing/Not started/Delayed/Won’t be finished 

Past and recent activities 
CFU has had an discussion and came to the conclusion that since the structures for addressing the 
common member is weak/non-existing it really need to be the chapters that does this kind of work. CFU 
can of course go out and talk about what THS Education do and it’s struggles but that come in the cost of 
down-prioritizing other things and it might not be continued by future CFU’s. A strong organisation at the 
is a better and more strategic route, as the time resources of the CFU’s are not enough with only two 
people. 

Next step 
Figure out how we can use THS Education and the chapters in communicate to common students. This of 
course has to be in dialogue with the chapters and not directives from THS Central, maybe on an 
EduCouncil 
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Indicators 
A dialogue has been initiated with the study boards.  

2.3.2 Develop and market the digital course for student 
representatives  
Status: Done/Ongoing/Not started/Delayed/Won’t be finished 

Past and recent activities 
The KFSR has been marketed at EduCouncils.  

Next step 
The material for Future Faculty will be put into the KFSR. 

Indicators 
If the material about Future Faculty is in the KFSR 

2.4.1 Develop a long-term structure to recruit and maintain 
an infallible group of student representatives for employment 
and promotion of teachers at KTH 
Status: Done/Ongoing/Not started/Delayed/Won’t be finished 

Past and recent activities 
Around half of the students have been elected and the training material is being prepared. THS is right 
now in discussion with KTH about a new payment plan where THS is the one compensating the students 
but with a larger monetary support from KTH.  

Next step 
Have the introductory info-meetings with the elected students, inform KTH of how it should be handled 
from now on.  Also finish the discussion with KTH.  

Indicators 
Students from all schools has been elected to THSFF.  
A monetary system is in place at THS. 
All the THSFF representatives have finished the training material. 
KTH know how to contact the students regarding Future Faculty meetings.  

Budget 
So far there has only been minor expenses at our accounts and nothing is indicating any major deviations 
from the budget. 
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Report on your ongoing work 

Current topics 
The dialog with Johan Gerdin about compensation for Future Faculty stuff has gone back and forth but 
finally we have agreed on that THS shall deal with it but KTH will support with extra bling-bling. KTH 
has received from UKÄ about the lärosätesinsyn comment that THS did and Sebastian has been talking to 
KTH about the problems that we brought up to UKÄ. Furthermore pedagogical merit-system is on it’s 
way and about all of the official and unofficial groups at KTH central has been informed and have been 
giving feedback. Teacher of the year award is almost completed and because of time restraint it has been 
really rushed but not at the cost of the integrity of the prize. This year however, the prize will not be 
accompanied by a sum of cash. The work group for Student Influence and the work on getting a updated and 
well worked trough ruling document at both the KTH and school level is one of the most strategically 
important collaborative projects with KTH and it seems to make good progress so far with a first official 
draft being recently made. 

Coming projects 
THS Support. We have now synced KTH inlog system with ours and can finally complete this project. Is 
is, however, not on the top of the list of CFU things to do right now. Sebastian’s hope is to finish it before 
Sebastian is done at KL.   
SRO. SRO for ABE is still vacant and the plan is to keep it that way until next cycle of SROs. Supporting 
the rest of the SRO’s in their search for successors as well as finding one for ABE will be a priority.  
 

Group dynamics and collaborations 
Last RUBIK we were hosting the workshops and sessions at Chalmers and the feedback we got were great! 
The other RUBIK member thought that this was one of the most reflective and practical sessions they 
have had! The big topic were UKÄ and we made everyone reflect on UKÄ’s criterias and how the student 
unions universities handle them. The next trip is coming in two weeks and we are excited!  

Regarding KL Sebastian thinks that even though with a new KP and half the office changing member after 
the summer it still has a close connection and see no difficulty in working together and being ourselves. 
Sebastian and Adam are still working hard in making the group closer with movie nights and game nights. 
Sebastian would like to see more engagement from KL in that regard.  

THS Education is going strong, the last UR was a success and they really like the workshop with “real life” 
problems that they had to solve. We still miss a SRO and the plan is to let that position be vacant until 
next cycle of SRO’s, and the work with and towards the SRO’s is an area where we have a lot of 
opportunities in strengthening THS Education in general.  
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Personal reflection 
Sebastian: 

Since I have been sick there has been less time on my hand for my projects and the pace for my goals has 
not been what was planned. With Teacher of the Year Award, regular CFU stuff, and the election for the 
new CFU - there really has been a stressful week. In the end it all worked out and now I am focusing on 
my projects to be finished and to prepare for my successor. Jonathan has been a rock and really showed 
himself the strong, self going veteran that we all know and love. He has been making sure we don’t miss 
anything and keeping deadlines - he surely makes me better in my weaker areas. THS Education has been 
lovely as always and it really shines through what kind of “eld-själar” that this kind of organisation breed 
and nurture. 

Jonathan: 
 

Being a CFU is greta and I’m really happy about where I am and what I get to do on a day-to-day basis. 
With that being said, it takes a lot of time and energy and a lot of the time I don’t feel like I have enough 
time to do all the basic tasks well enough. This is in part due to the fact that I’ve been alone in the CFU-
part of the KL-office a lot of the time due to Sebbes illness, but also an inherent part of the multitude of 
tasks that lies on the position. I have had to prioritize and i feel like the contact with students and my 
ability to answer emails as fast I want to have been taking the biggest hit, as well as my ability to initiate 
personal projects and thinking strategically regarding different questions. On the other hand I feel like the 
contact with KTH have been great and that we are really building our relationships with some of the key 
people at different levels of the university, which I think is great long term as a lot of big structural changes 
are being made at KTH and we need to be in the loop and trusted with the right information and forums 
for discussion of them. Sebbes work on projects such as THS Teacher of the Year has been incredibly 
valuable in this situation and I feel like we have found a way to use our respective strengths in our 
common work!  
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WORK REPORT 1, KSM1, STUDENT WELFARE 
Report on your ongoing work 

Current topics 
Listing a portion of what is happening right now: 

• Physical and mental health: 

o Hur Mår Teknologen och Naturvetaren. The survey will be scrapped. 

o Looking into changing Mellanårsenkäten to cover up the loss of HMTN.  

• JML 

o JML-council is running smoothly, dates for train-the-trainer has been set. 

o I have been promised a revision and clarification of THS SSA’s role in discrimination 
cases, by KTH’s HR-lawyers. I have sent in my proposal, fingers crossed… 

o The presidents JML-prize. I have gotten some nominations and will decide on who gets 
the prize. 

Coming projects 
 
Sångartäfvlan will happen, fun fun  
 
Health Week will happen in 2019, though the project has now changed its name to “Mental Health Week”. 
We have 3 project managers who are currently recruiting members for the project. 

I have decided to scrap the Grab-n-Bike Project.  

Meditation Events – The last event had 18 people attending, a clear improvement compared to previous 
sessions during fall which has had 3-5 people each. The larger attendance is definitely linked to the 
promotion done on THS’s main facebook page.  

The JML-work has become kind of stagnant. I will still make the new policy documents.  
 
Me and Sara Crutebo will go to every chapter hall and examine their recycling options and hopefully make 
some action on this subject. A date has been set for this, 20 november. 

Group dynamics and organization 
I am now part of 10 work groups at KTH. These are mainly related to JML, sustainability, disabilities and 
facilities. 

When it comes to student groups: 

o JML-council.  

o New student initiative on sustainability issues. Very promising, we might get a central 
sustainability council in a near future. 
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o Spexrådet and Lokalrådet has not been held yet. 

Reftec STORK was nice, I got to exchange some ideas and got some constructive inputs on ideas I have 
for THS.  

When it comes to The Management Team, things are running smoothly. A bit sad that some of us are 
leaving, but I’m really looking forward to meeting the new people! 

Economy 
THS SSIA pays for whatever I need. So far it has actually only been fika and coffee, and the expenses of 
our Reftec-meeting. 

Personal reflection 
I’m feeling good. It is at times very frustrating to not have the sufficient time to interact with our members, 
since there is so much planning work to be done on my position all the time. If it weren’t for the problem 
that nobody applies for the SSA position I would suggest a splitting of the position into two positions, 
such as it was over 10 years ago. This would enable one person to work externally with chapters, answering 
the million emails from members, helping responsible persons in the chapters, helping project groups and 
events and such. The other person would work internally, focus on the strategic work, make the plans 
happen, attend all the meetings with KTH, mapping the problem areas, writing policies etc etc.  Just 
reading reports and studies about the issues I try to tackle takes hours. Maybe this would lower the 
attractiveness of that post even further, but I find it frustrating to no end that the amount of work that can 
be done of this area is so enormous and wide.  

 

Operational plan  
 

1.2.1. 
Nothing has happened here. To be honest the code of conduct can be written in like a day. The question is 
whether or not it should be a signed agreement, or just a formal document. The formal document is of 
course much easier to do and follow up on, but it is also probably not as effective as a signed agreement.  

4.2.1 
This is completely stagnant. I don’t know what is going on in this area, or what the next step is. As far as I 
have understood, this has been conducted by one of our CFU’s, who is now ending his term. I don’t know 
what will happen about this. From what I’ve heard the platform concept is kind of ready, what is now 
needed is to allocate resources for someone to actually make the programming happen. 

Next step 
I have a hard time answering this right now. At the moment the project seems to be on ice. Someone will 
have to take command of the project and start to get things moving.  

Indicators 
No comment. 
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4.5.1  
Status: Started, this is currently what is occupying the majority of my time. 

Past and recent activities 
I have gotten access to the contract and agreements about Studenthälsan, including some nice statistics. 
There is still much reading to be done, but hopefully we will find something of interest.  
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WORK REPORT 2, KSM3, HEAD OF SOCIAL 
AND INTERNATIONAL RELATIONS 
Operational plan  
4.3.1 Investigate the needed support or resources that would 
enable THS local to include international students to a higher 
extent. 
Status: Ongoing 

Past and recent activities 
The steps (“Project Plan”) on how to fulfil the goal have been identified, and will be discussed in Next step. 
For now, we are in an early “investigation” phase. KP, together with chapter P/VPs and Treasurers have 
discussed internationalization directly, and have gathered feedback and information on how each chapter is 
doing with the topic currently. I have arranged a meeting with T chapter’s (who are at a unique stage of 
internationalization right now) current and next President to find out what challenges they have had 
recently in their operations. 

Next step 
I would like to write down the Project Plan in this report in order to be digitally conserved. 

1. Find out how the current state of internationalization is at each chapter 
2. Find out the current goal of each chapter for international students 

(“Investigation”, as in the operational plan, lasts until here.) 
3. Figure out procedures and tools to help chapters achieve those steps 
4. Offer help 
5. Repeat for next step 

This system is imagined as a ladder, where different organs are at a different step of the ladder. However, 
each new step requires different tools than the previous one. If we can standardize (to the best extent) 
these stages, and the procedures needed to proceed to every new step, we can make the support more 
systematic and easier to follow. 

Indicators 
This is one kind of topic that is hard to measure just by looking. Therefore we need to poll the different 
actors of the participating parties to see how far we have progressed. 

As this is somewhat of an “equality issue”, it is important to ask actors on different sides. The identified 
actors are: international students (about how much they feel included in activities), the International Council 
(about how they perceive current operations) and the Presidents’ Council (or the “chapter” about how they 
perceive their actions done in this subject). 
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Report on your ongoing work 

Current topics 
Subgroups 

THS Sports had organized a thai boxing event, and are currently preparing for a squash tournament. 

IRVT19 Project Team and Buddies have been successfully recruited, and work started already. Project 
planning and communication strategies have never been so structured, which indicates a good progress for 
the brand. Fall Reception’s Project Team took part in a successful thank-you-trip, but there was not 
enough momentum left to organize one for the Buddies as well. 

THS MAIN has organized multiple events until now, with great success. MAIN overalls arrived, and we 
started to produce and sell patches as well, increasing the community for international students. 

Councils 

International Council had started discussing internationalization on the chapter level, which will be a 
recurring focus topic for this year. 

Sports Council had a startup meeting and team building. As before, the focus will be mostly on possible 
collaborations. 

Other recent projects 

For the lack of attention, my position’s accounting had looked disastrous historically. I’ve created a smart 
accounting document that helps seeing patterns and important sums easily. 

The concept of an SSIA Alumni Dinner has been revived after 2 years of gap, with 4 attendees. New 
contacts and relations have been established with alumni who we haven’t had the contact info of. 

The framework for THS Sports Groups has been worked out between multiple actors (vordf, mott, int, 
KC, KTH). See further in Coming projects. 

Coming projects 
IC and SC need a pre-set meeting schedule from the beginning of the school year, as it takes a lot of effort 
for the position to always arrange them. Hopefully this can become a standard for the future. 
THS Sports Groups documents need to be written down, and announced, together with a call for a startup 
meeting. These include: framework PM(SSIA), joining agreement(SSIA), contract with KTH(Mottagning). 
As we had better-than-expected financial results from IRHT18, there needs to be careful consideration on 
spending on sustainable, long-term items and services the coming two months, to use this opportunity. 
JML Workshop will be organized for IRVT19 Buddies, together with Equality Office. 
MAIN events in Nymble need a more financially sustainable structure, for which talks with NKM/THS 
Event Manager have started. 
From previous report: THS Tours and Lilla My have not yet been dealt with. 
As the latest existing handover document for my position is from 2015, a major project for the next 2-3 
weeks will be to update it and expand it with necessary information. 

Group dynamics and collaborations 
MAIN’s community is very-well growing and developing. IRVT19 Project Team is looking forward to a 
great team atmosphere. 
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KTH: Contacts with AFS/Entré and IRO-Communication have been connected with responsible IR 
positions. Through a request with IRO, MAIN organized a pub event in Nymble after an exchange 
homecoming event at Entré. Me and MAIN had been invited to have a booth at KTH Global. 

STORK was attended by SSA and me in Luleå. Primarily, mental health and international issues were 
discussed. 

Personal reflection 
As mentioned in the previous report, the times after IRHT provide no real possibility for rest, and 
therefore very likely result in a motivation and energy dip – which is something that I have seen both on 
my predecessor and myself. It took about until now since the previous report to get into routines again, 
and to catch up with everything that had been postponed because of other, more urgent priorities. 

Scouting for a successor at these times is highly inconvenient. With the position being already overloaded, 
it takes an inhuman amount of effort to look for someone to pass the mantle onto during this period – not 
like it wouldn’t be busy any other time of the year anyway. 

I think we have got to the point with the question of internationalization where THS Central doesn’t 
necessarily need to be constantly poking the shoulder of chapters, but there is an active initiation from the 
chapters as well – the thought of which, by some certain moments, has definitely been the highlight of my 
past two months. 

It’s a shame that this is the time by which I got the most comfortable with two distinct but both important 
aspects of the job, KTH personnel and economics. 
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WORK REPORT 2, KSM3, EVENT MANAGER 
Operational plan  
 

4.3.3 Together with KTH develop an action plan for how we 
can create a common serving license for THS Local.  
Status: Ongoing /Delayed 

Past and recent activities 
Been in contact with KTH, and the Permit unit from Stockholm stad and gotten some feedback on it. 

What is needed for KTH is a new risk analysis of what this would mean for the security at KTH. 

Lack of earlier experiences with as large circuits makes it very hard to predict the possibility of this.  

Contact with other Universities indicates that a common serving license (the definition of who can enter 
the premise where alcohol is served) is possible. Though no other university have the member +1 addition, 
which means that the chapters should be contacted to get a picture of their view on the possibility that the 
+1 might be lost in the process. 

New information has recently reached me that the chapter in Södertälje might have a permit with both the 
positive parts so they should be contacted immediately.  

Next step 
Contact Södertälje to get better picture of how it works with their permit. Then contact pubrådet and 
tillståndsenheten. 

Indicators 
Negative:Permit units earlier answers have been negative.  

Positive: Other Student Unions permits shows that it should be possible. KTHs view on this is positive. 

4.3.2 Investigate what kinds of events KTH students would like 
to see in Nymble.   
Status: Partially finished 

Past and recent activities 
A survey was supposed to be created but it was instead incorporated into the reception survey. The OP 
will be updated with another goal that includes this one. 

Next step 
Start working with the new goal and together with successor start to create the new plan. 

Indicators 
The information that can be extracted from the survey and the usability of this. 
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Report on your ongoing work 

Current topics 
Reception invoicing done, together with other invoices from the first period 

PAKS – Went well, lot new people attended. Overall good comments on the  

Tentapub 1, went well, lot of guests. The ones that were here stayed long. People seemed to have fun 
aswell as the persons who worked. Worked very well to have a themed Tentapub. This should be 
considered to continue with on the upcoming tentapubs.  

Otherwise next large thing that is coming up is the Octobeerfest the 28th of September, lot of the 
preparations is in place and tickets are being sold at a stable rate at the moment. 

 

Coming projects 
Sångartäfvlan+Julklubb the 1st of December 
Hand over with the newly elected Successor. 
Tentapub 2 the 12th of January 
Nymblan date t.b.a. 
 
No problems so far with these. 

Group dynamics and organization 
Further programgroup meetings has been held and the amount of people attending has been good!  

 

Continuous contact with the restaurant regarding events in the house is made. Mostly through the 
meetings every two weeks but also individually when events that incorporates the restaurant comes up.   

Collaborations and contacts 
 

Regular meetings planned with KTH with the rest of the SSE-unit. 

Met our new contact at Carlsberg, discussed some upcoming things this semester, the 20th a group from 
NKM will visit Nya Carnegie Bryggeriet for a guided tour. 

Met Our contact from Wicked Wine a couple of times. One beer education held for NKM and an 
individual meeting. 

Some interactions with the restaurant that have worked well. 

In KL mostly some contact with Armada undergroups, works mostly well. 

Economy 
Invoices sent from the reception. All in all less income from these then previous years as fever events and 
lover attendance on the events.  
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Tentapub went economically good. New price picture on larger events played a part in this. 

As restaurant already mentioned LAVA will take place on another venue this year which will result in a loss 
of income compared to earlier years. 

Personal reflection 
Not as stressed anymore, managing to work approximately 40h/week some things have fallen between the 
chairs due to this, like the mailbox. Hopefully I can keep this pace during the handover. 
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WORK REPORT 2, KSM3, RECEPTION 
COORDINATOR 
Operational plan  

4.1.1 Develop a long-term strategy ensuring that every 
chapter has a student safety representative. 
Status: Ongoing 

Past and recent activities 
A strategy document has been written and sent to the president, which outlines a number of steps that 
need to be taken to get the student safety representative work to be stable and keep going. 

Next step 
Presenting the strategy to the safety representative’s council and involve them in the parts concerning 
them. Talking to chapter presidents and study counsellors about the existence of student safety 
representatives. Facilitate the connection between student safety representatives and KTH’s safety 
representatives by talking to KTH about it at the next work environment committee meeting. 

Indicators 
The reception coordinator has contact with all student safety representatives at all chapters. Meetings have 
been held with student safety representatives and KTH safety representatives. The safety representative’s 
council has many attendees. There are more reports on accidents and injuries from students to KTH. 

4.4.1 Design a competence enhancing workshop together 
with and aimed at the union associations.  
Status: Ongoing 

Past and recent activities 
During association’s council, the present associations made a SWOT analysis of their organization 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and also got to suggest things that they would like help 
with. Many of them said that they have difficulties with handling economy, such as making a budget and 
proper accounting. I have been in contact with an organization that helps non-profit organizations with 
advice on board work etc, and they are positive to coming here and holding a workshop on economy in 
non-profit organizations. 

Next step 
To collect some more information about how the associations handle their economy, what their revenue is 
etc, and then to contact the organization again and book the workshop. It will probably take place early 
next year.  

Indicators 
Booking the workshop and holding it.  
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Budget 
The event Mottagarnas kväll (previously mottagargasquen) was not as well visited as I had anticipated, 
which meant that it resulted in a negative financial result of circa 10 000 kr. Otherwise I am pretty much in 
line with the budget.  

Report on your ongoing work 

Current topics 
Right now it’s a lot of work with preparing the handover for my successor. Also, Sångartäfvlan is coming 
up as well as working with the association workshop and re-registration of associations. Since the last 
report I have handled the reception evaluation and held closing meetings with some of the receptions. 
These meetings will continue through November. Also, I am helping out with the reorganization of sports 
and the distribution of the Erasmus money that KTH wants to use for increasing contact between Swedish 
and international students.  

Coming projects 
Sångartäfvlan is our biggest upcoming project, it is going pretty well but there are still things to be done 
and more advertisement needed. Event manager and I are also responsible for the agenda for the next 
STARK meeting, which needs to be prepared. I will also finish a report on how reception went, and draw 
conclusions from the evaluation from the participants in reception and present it for all the study 
counsellors at KTH. Additionally, I will plan the handover dinner together with one of the CFUs.  

Group dynamics and collaborations 
Things are going really well in KL, and it will be really nice to get the new KL to feel welcome and 
included step by step. I don’t have any undergroups, but the last STARK meeting was super nice and I 
really look forward to the next one! Collaboration with KTH is going really well, and I am in the process of 
introducing my successor to all the people I have worked with at KTH.  

Personal reflection 
I am rather fine. I can really feel that it is only two months left, which both makes me feel like I have so 
much to do and that it’s not worth it to start up that many new things. I have realized that I have some 
things that I promised to do “in the fall” during spring, and I am trying to get as many as possible of them 
done. The absolute best thing about this month is that I got a super good successor!  
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WORK REPORT 2, KSM3, HEAD OF BUSINESS 
RELATIONS 
Operational plan  

3.1.2 Implement and increase the traffic in the job platform 
TechRec 
Status: Ongoing 

Past and recent activities 
The website is up. Some companies have received information on TecRec and many have shown interest. 
TechRec team and I are fixing last bugs, creating instructions for companies and fixing last design details. 

Next step 
I am going to talk to Osqledaren because they are interesting in implementing TechRec in their website. 
When the companies receive instructions and the bugs are solved, they will start publishing ads on the page 
and we will ask for their input. Later on, we will launch a big campaign for the students. THS Associations 
and THS Central will be informed as well as they can also publish recruitment ads in the page. 

Indicators 
-After Armada I will send information about TechRec to all companies that attended the fair and some 
others I have on a list. 

-Inform THS Associations 

-Marketing campaign to students 

The goal will be achieved when there is a flow of students applying for jobs using the TechRec page. 

3.2.1Develop a new business concept which includes both 
THS Armada and THS Future 
Status: Not started 

Past and recent activities 
Project leader for Armada and I have discussed about the possibilities of having some collaboration 
between our projects and how much value that would bring to both of us but there has not been further 
discussion. 

Next step 
Set up a clear way of communication with the new Project Leader of Armada and start brainstorming ideas 
of how this collaboration could look like when he starts in his new role. 

Indicators 
This goal will be achieved when both project leader for Armada and I have come up with a solid idea and 
implement it hopefully before June 2019 or during Armada 2019. 



Report to the Union Board 
Head of Business relations Nadia Gonzálvez 
2018-11-14 
Sid 2(2) 

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

Budget 
According to the QR1 it seems like there is no income in my budget, but that is because the bills haven´t 
been transferred to Hogia yet. I have achieved 88% of my event sales, 90% of marketing sales and 99% of 
my long term sales. My projects have just started selling and the career fairs are fixed income so I am not 
worried about those. 

I have overpassed my costs for marketing as all the programming bills for TechRec from past years have 
arrived this year and this wasn´t taken into account when setting the budget. 

Report on your ongoing work 

Current topics 
A lot is happening now. My under groups have started their selling period.  

I have delegated some duties that my position had taken care of completely this past years but I felt it was 
not sustainable anymore. I have an event team which help out planning and organising events in Nymble, 
such as lunch lectures and other workshops. I have a person who is completely responsible for all team 
building activities. I also have a person who helps me out with the chapter fairs. He is the contact person 
for all small chapter fairs. 

Jämställdhetsveckan is having their re-branding event in December, as they will be now called Equality 
Week. 

Coming projects 
After the Christmas holidays, is when all THS Future projects take place, Equality Week and all chapter 
fairs except for D-Dagen.  

Group dynamics and collaborations 
My relation to the rest of THS Management Team is very positive, although I have no collaboration with 
Project Leader for Armada, which is a bit disappointing. We both do not need each other in order to 
function in our positions but I believe that a strong collaboration between both will bring many positive 
aspects for both of our projects. I am looking forward to discuss with the new project leader for Armada. 

My under groups are feeling fine. It feels now that all the pieces are falling into place and that the projects 
are working very well. They have very innovative ideas and really struggle to make the projects develop. 

Personal reflection 
I am feeling good. I am very happy with my under groups. I wasn´t expecting that they would be so 
engaged and willing to work that well. 

November is a rough month: many things are happening at the same time and sometimes it is a struggle to 
prioritise things.  

I really much enjoy all parts of my work except for the ARG meetings. I feel that it is very interesting to 
know how other Student Unions work with the same issues that I work with, but at the same time it feels 
like a waste of time. I do not get that much value out of it in comparison with how much time it takes for 
me to go to these meetings. THS is several years ahead from most of the other unions, so that´s why I 
don´t feel I get that much out of these meetings.  
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WORK REPORT 2, KSM3, HEAD OF COMM. 
Operational plan  

1.1.3 Compose a course of action to develop a mobile 
application 
Status: Ongoing 

Past and recent activities 
Most of the work have been to describe the point as a project plan. There is now a first version of this. It 
basically describes the indicators as a user-evaluation study. 

From there, I have started to define the target audience for the app. They should be something akin to, 
THS Student, THS International Student, Chapters and Associations, THS Central. 

Next step 
I will conduct interviews with people from the target groups. This should give material to be able to 
describe the target audience as a persona, a description of a typical person from the target group. 

Indicators 
• We can describe the target audience 
• We can make qualitative interviews to describe the typical user 
• At least two versions of the prototypes are made and evaluated 
• A suggestion for the budget can be presented to KF. 

Report on your ongoing work 

Current topics 
Marketing and membership 
We are 8658 members at the moment of writing. I think that is a good number to end on after the last 
marketing push in the beginning of October. 

We did a Coffee Campaign to talk to students and members. We managed to be outside for 6 hours total. 
While we do not have exact numbers on how well it did, we think it is a fun way to meet members who 
would otherwise never see us. 

We have updated the poster rules in Nymble and have made sure to enact on them properly. The poster 
space have been generally a lot cleaner than before, this could be more because there is not much begin 
marketed at the moment. Biggest problem is that we still have people who do not understand the new 
rules, and we do not know how to contact them. 

I have been helping the nomination committee to market the KL-Election. I supported them in making 
posters and photographing the current members of KL. I tried to learn how to make movie material with 
small interviews with the current KL. I think both approaches worked well. However, there is not really a 
way for us to measure how well the campaign went. 
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Two of the TV-screens have been acting up and stopped to work. I need to find time to do maintenance 
on them. Both to understand how the computers work, but also to ask IT-support for help regarding 
networking. 
 
Communication Council 
Communication Council have been started. We have been able to have one council and two lunch 
meetings. I have also planned when the rest of the councils will be, and what we will do on them. 
Hopefully, my attitude and advice still makes it giving to be at the meetings. 

Membership System 
We are at a place where almost everything has been implemented. Our company contact have been very 
helpful to make sure to deliver on our requirements. The main focus have been to make sure the economic 
part of the system works well. We should be able to soon let members pay their membership using Swish. 
However, there will be features that will be put on ice until we can go back to develop them. This is 
something Christopher can answer better on how to solve. 

Coming projects 
With next year approaching, I need to start planning a marketing push for new members. I do not have a 
plan yet, but I will keep it at around the same level I had before. 
 
I need to start planning Union Day Winter, which is my next biggest project. We actually did not spend a 
lot on the budget during the summer, so we have a lot to work with this time! 

I will order clothes for KL, KF, KårX, CFUs under groups and THS personnel. KårX have requested new 
polos, and I got requests to get jackets for our personnel. 

I would like to look into our own merchandise. I will start a dialog with Kårbokhandeln to make 
something happen. 
 
I would love to start working with the walls in Nymble. There are a lot of unused spaces at the moment. I 
am planning to talk to Charlotte about it as soon as I have time. 

Group dynamics and collaborations 
Our internal communication routines work kind of well in KL. There is a lot of things that still are in the 
backlog (like Asana, marketing rules, responsible for communication channels, the webiste). I am preparing 
to restart our internal routines with the new members of KL. 

We had one INTORK meeting in LinTek. Lots of experience gained and lots of fun were had! 

I went to KTH’s Communication Conference. It was interesting to get an idea what KTH’s plan with 
communication will be for the next year. I did feel like I was a bit misplaced, but it was nice to get a face 
on some people that I only have mailed with. 

Personal reflection 
I have some way to be planning now, which is nice. Even if I still work in an ad-hoc way, I have some way 
to approach my work now. This has made work a lot less stressful in general. 

Budget 
My PR-budget got some unexpected expenses that limits my scope of what I can do this year. We probably 
need to look into this and think how many more expenses I can make throughout the year. Everything else 
is looking fine. 



Rapport inför kårstyrelsemöte 3  
Verksamhetschef för THS restaurangverksamhet, Johan Delerud 
2018-11-14 
Sid 1(2) 

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

ARBETSRAPPORT 3, KSM3, 
VERKSAMHETSCHEF FÖR THS 
RESTAURANGVERKSAMHET 
Rapport på den löpande verksamheten 

Aktuellt just nu 
 

Jag är fortfarande föräldraledig, men jobbar på plats 1 dag i veckan. 

Anni & Frida drar ett stort lass i min frånvaro, mycket av min tid går åt att supporta & finnas som ett bollplank till dem. 

Har varit en lugnare höst än vanligt, stor del av detta är att mottagningen har varit betydligt lugnare än tidigare år, däremot 
så verkar det som om den varma maten har varit väldigt uppskattad. 

Har beställt möblemang och inredning för Gamble som kommer innan jul, planen är att Gamble iordningställs under julen 
och är redo VT-19. Kommer göra en plan tillsammans med KC för hur rummet praktiskt ska fungera. 

LAVA’s gasque blir inte av i Nymble denna gång, firar jubileum och vill vara i större/finare lokaler, detta kommer ha en 
stor inverkan på resultatet för RS5. 

Vi har ändrat en del i THS Café gällande utrustning för att underlätta för personalen. 

Kommer snart byta kylmontrar. 

Har haft inspektion från Stockholm Stad och måste ta tag i lättare köksrenoveringar så som reparera kakel, byta dörrar osv. 

Personal 
Mycket ny personal efter sommaren, så naturligt tar det en del tid att få dessa ”up to speed”. Personalen som har jobbat lite 
längre har fått dra ett lite större lass under hösten. 

Rekrytering av personal har tagit upp väldigt mycket tid under hösten. 

1 sjukskrivning på 25%. 

Ekonomi 
Omsättningen av mottagningen har varit mindre än tidigare.  

Ändringar I THS Café verkar bära frukt. 

Mycket årliga återkommande event under hösten, som påverkar resultatet positivt. 

Reflektion 
Har varit en tuff höst för Anni & Frida med mycket jobb både kvällar & helger. Frustrerande att inte kunna avlasta dem 
mer. Försöker hjälpa dem så mycket jag hinner med & samtidigt ge feedback & råd för att hjälpa till. 

Längtar till jag är tillbaka 100%. 
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Målet är att Anni kommer gå på semester flera gånger under våren och enbart jobba 40 h/vecka i driften för att sakta 
kunna återhämta sig. Frida kommer få det lugnare under våren då det är färre event. 



Statustyper: Klar Påbörjad Ej Påbörjat Aktiva ärenden: Senast uppdaterad 2018-11-16

Beslutsnummer Titel Beskrivning Beslutsdatum Senast uppdaterad Ansvarig Status Kommentar
1718-KF-01011 Proposition om 

valförfarande för 
Inspektor

KF beslutade att anta propositionen om förändrat 
valförfarande för Inspektor. Beslutet innefattar 
stadgeändring samt reglementesändringar som sker 
på samma gång.

2017-10-12 2017-11-15 Talmanspresidiet Påbörjad Beslutet är genomfört när andra 
läsningen gjorts, och om 
godkänts uppdaterats i 
reglemente och stadgar.

1718-KF-02004 Proposition om 
valhandlingar och 
jäv

KF beslutade att anta propositionen. Eftersom 
stadgeändringar finns med så kommer detta 
slutföras först när den tas upp igen nästa år.

2017-10-12 2018-01-25 Talmanspresidiet Påbörjad Beslutet är genomfört när andra 
läsningen gjorts, och om 
godkänts uppdaterats i 
valberedningspolicy, reglemente 
och stadgar.

1718-KF-05019 Uppdatering av 
THS Stadga

Att 1: i THS stadga, under § 3.6.4 Beslut lägga till 
följande “Om ett beslut inte kan vänta och måste 
tas innan ett ordinarie styrelsemöte så kan styrelsen 
ta ett per capsulam-beslut. Vid ett sådant beslut 
krävs det en kvalificerad majoritet. Beslutet skall 
även skickas till revisorerna och bifogas till 
nästkommande styrelsemöte för transparensens 
skull.” Att 2: i THS stadga, under § 3.4 Kårpresidiet 
byta ut följande “ Kårpresidiet har rätt att avgöra 
brådskande ärenden och ärenden som överlåtits på 
det och ansvarar inför kårstyrelsen för vidtagna 
åtgärder, vilka skriftligen ska anmälas till 
nästföljande styrelsesammanträde” till "Om 
styrelsen inte kan ta ett per capuslam-beslut enligt 
§3.6.4, eller om ett ärende har överlåtits till 
kårpresidiet så har de rätt att fatta ett s.k. 
presidiebeslut i frågan. Kårpresidiet ansvarar då 
inför kårstyrelsen för de åtgärder som vidtagits. De 
ska samma dag skicka beslutet till Kårstyrelsen och 
revisorerna samt ska skriftligen anmäla beslutet till 
nästföljande styrelsemöte.”

2018-05-15 2018-05-15 Talmanspresidiet Påbörjad Beslutet har genomgått andra 
läsningen (1819-KF-01007). Den 
svenska versionen är uppdaterad 
men inte den engelska.

1718-KS-11001 Fyllnadsval till 
kårfullmäktige

Kårstyrelsen beslutade att utlysa fyllnadsval till 
Kårfullmäktige från och med 1/10-2018 t.o.m 
5/10-2018

2018-06-25 2018-11-16 Talmanspresidiet Klar Fyllnadsvalet är utfört.

1718-KS-11007 Yrkande om bidrag 
till sektioners 
deltagande på pride

Kårstyrelsen beslutade att ge sektionerna 20 000 
från projektpotten så länge bidraget är namngett 
efter THS.

2018-06-25 2018-09-13 Kårstyrelsen Klar Eventet blev ej av och inga 
pengar har deltats ut.

1718-KS-11008 Utredning kring 
engagemang på 
THS Centralt

En utredning har gjorts och bör följas upp 2018-06-25 2018-06-25 Kårstyrelsen Påbörjad Beslutet är klart när Kårstyrelsen 
18/19 bestämt vad som ska ske 
gällande utredningen. Kommer 
att tas upp kommande 
diskussionsmöte.

1819-PC-001 Per capsulam-
beslut om 
teckningsrätter 
18/19

Kårstyrelsen har tagit ett per capsulam-beslut om 
teckningsrätter för verksamhetsåret 18/19.

2018-08-20 2018-10-20 Kårstyrelsen Klar Beslutet är stadfäst.

1819-KF-01004 Motion for the 
change of the 
working language 
of the student 
union council

Kårstyrelsen fick i uppdrag att utreda när och hur 
en total övergång till engelska som styrande ska 
ske. Arbetet ska rapporteras för KF senast KF3 
18/19.

2018-10-10 2018-11-16 Kårstyrelsen Påbörjad Kårstyrelsen har planerat arbetet 
och börjat diskutera med olika 
intressenter.

1819-KF-01005 Proposition om 
THS 
verksamhetsplan 
18/19

KF beslutade att anta propositionen. 2018-10-10 2018-10-10 Kårstyrelsen Klar Den uppdaterade 
verksamhetsplanen är uppe på 
hemsidan både i svensk och 
engelsk version.

1819-KF-01006 Proposition om 
THS budget 18/19

KF beslutade att anta propositionen. 2018-10-10 2018-10-10 Kårstyrelsen Påbörjad Beslutet är klart när den 
uppdaterade budgeten är 
uppladdad på hemsidan.

1819-KP-001 Delegater SSCO:s 
studentråd

Kårpresidiet har utsett ledamöter som ska 
representera THS i SSCO:s studentråd.

2018-10-23 2018-11-07 Kårstyrelsen Klar Beslutet är stadfäst.

1819-KS-020xx Yrkande om THS 
detaljbudget 18/19

Kårstyrelsen beslutade att anta yrkandet. 2018-11-07 2018-11-07 Kårstyrelsen Påbörjad Beslutet är klart när 
detaljbudgeten är uppladdad på 
hemsidan.



Bilaga 6.1.1 - Val av SFS-delegationsledare 
Gabriella Norman 
THS Kårstyrelse 
1819-KS-03 
2018-12-21  
Sid 1(1) 

BILAGA 6.1.1 – VAL AV SFS-DELEGATIONSLEDARE 
Bakgrund 
Sveriges Förenade Studentkårer är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och 
högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon 
studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information 
om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och 
internationella planet.  

SFS fullmäktige (SFSFUM) är SFS högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur SFS ska se ut och 
arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas. 

Uppdraget som SFS-delegationsledare innebär att vara delegationsledare för THS delegation under SFS 
fullmäktige. Fullmäktigemöte äger rum den 3-5 maj 2019.  

Som nominerings ansvarig har jag lyst uppdraget på vår hemsida med sökperiod från den 31/10-18 till den 
12/11-18. Jag informerade även förra årets delegation om att valet var lyst då det är en fördel om 
delegationsledaren varit med vid FUM tidigare. Endast en person sökte uppdraget under sökperioden. 

Jag anser att den sökande har både de erfarenheter och de kvalitéer som vi efterfrågar för uppdraget. 
Personen har varit med i THS delegation under SFS fullmäktige och har ett intresse för det frågor som 
behandlas.  

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårstyrelsen att besluta 

Att 1 att välja Alexander Hesseborn till delegationsledare för THS delegation under SFSFUM 2019. 
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BILAGA 7.1.1 – REFTECS 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Bakgrund 
THS ingår i föreningen Reftec, Sveriges teknologkårer i samverkan. I föreningen Reftec behöver varje 
medlemskårs högst verkställande organ godkänna verksamhetsberättelsen och därmed besluta om 
ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Reftecs styrelse utgörs av kårordförande från respektive kår. I 
verksamhetsberättelsen har varje arbetsgrupp i Reftec skrivit varsin del. Arbetsgrupperna utgörs av 
heltidsarvoderade personer från kårerna som har liknande arbetsuppgifter. Det betyder att till exempel 
personer som jobbar med näringslivsfrågor samlas i ett forum och de som jobbar med 
utbildningsbevakning träffas i ett annat.     

Bifogade filer 
• Verksamhetsberättelse – Reftec 17/18 

• Ekonomisk berättelse Reftec 17/18 

Förslag till beslut 
Jag föreslår för Kårstyrelsen att  

Att 1 Bevilja ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 17/18  
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Verksamhetsberättelse – Reftec 
Föreningen Reftec är ett samarbete mellan de sju största natur- och teknologkårerna i 

Sverige. Organisationen är uppbyggd så att det finns olika arbetsgrupper 

korresponderande till olika intresseområden eller verksamhetsområden. Under 

2017/2018 har följande arbetsgrupper funnits (för mer information, se Riktlinjer för 

arbetsgrupper): 

 

- KORK1 

- VORK 

- RUBIK 

- ARG 

- STORK 

- STARK 

- INTORK 

- SMURF2 

 

Varje arbetsgrupp är för det mesta självdrivande och det är, förutom enstaka 

gemensamma träffar, endast under överlämningskonferensen som samtliga 

arbetsgrupper träffas. I sin helhet har verksamheten förvaltats i enlighet med gällande 

styrdokument och lagar. Ett arbete har bedrivits för att förtydliga och förenkla den 

struktur som finns och mallar har tagits fram. Detta baserat på den feedback som 

mottagits från föregående år. Två större utvecklingsarbeten har skett under året. 

 

Det första är en översyn av arbetsgrupperna. Det är svårt att skapa grupper som passar 

bra för samtliga representanter från samtliga kårer, detta då ledningsgrupperna vid de 

olika kårerna är organiserade på olika sätt. Ett resultat från detta är det påbörjade arbetet 

med att lägga ner SMURF. Anledningen till detta är att det endast finns två poster som 

skulle tjäna på detta utbytet och då gjorde styrelsen bedömningen, i samråd med 

respektive kårstyrelser och berörda poster, att detta är ett samarbete som gör sig bättre 

avskilt från föreningen. Den andra förändringen var ett arbete med att förtydliga 

STARKs syfte. Detta visade sig svårt då de inblandade posterna kan arbeta med samma 

frågor men från olika perspektiv och arbetet är inte avklarat. 

 

Den andra stora förändringen är en uppdatering av stadgan och Riktlinjer för 

arbetsgrupper. Dessa har främst uppdaterats som en konsekvens av det andra arbetet 

men det ansågs även behövas en del andra justeringar för att göra styrdokumentet 

tydligare och mer transparenta. För att den nya stadgan ska börja gälla måste den 

godkännas av samtliga kårstyrelser, vilket inte har hunnits med på grund av en oenighet 

                                                 
1 Även styrelse för Reftec 
2 Har ej bedrivit någon verksamhet under 2017/2018 
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kårerna emellan. Denna är nu avklarad men först efter sista kårstyrelseträffen. Därför 

har allt nödvändigt underlag bearbetats för att nästkommande styrelser ska kunna 

godkänna revideringen av stadgan i början på nästkommande verksamhetsår. 

 

Då föreningen ej tar ut någon medlemsavgift så finns det inga intäkter och den enda 

utgiften för verksamhetsåret har varit prissumman för Reftecs stora pris som i år gick till 

Inga ingenjör. Underskottet har därmed hanterats av tidigare kapital i balansräkningen. 

Hur föreningen ska agera när besparingarna tar slut, är något som bör behandlar under 

de närmast kommande åren. 

 

Avslutningsvis vill styrelsen för Reftec 2017/2018 tacka samtliga kårer för sitt 

engagemang. 



 

 

 

 

Föreningen Reftec 
Sveriges teknologkårer i samverkan 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ARG 
Linköping, 2018-05-18 

Näringslivsansvarig LinTek, 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande Chalmers 

Sida 1 (10) 

 

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post: 
Chalmers Studentkår Sven Hultins gata 4 412 58  Göteborg 031 - 772 39 02 ko@chalmersstudentkar.se 
Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan 581 83  Linköping 070 - 269 45 85 ko@lintek.liu.se 
Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas väg 15-19 100 44  Stockholm 08  - 790 98 84 ordf@ths.kth.se 

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87  Luleå 070 - 686 25 89 ko@teknologkaren.se 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a 223 62  Lund 070 - 418 79 21 ko@tlth.se 

Uppsala teknolog- och naturvetarkår Uthgård 752 37  Uppsala 018 - 57 25 21 ordf@utn.se 

Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet 901 87  Umeå 070 - 606 62 76 ordforande@ntk.umu.se 
 

 

Verksamhetsberättelse – [ARG] 
Det har varit ett blomstrande år för ARG:s interna organisation. Fokus och mål utöver syftet har 
varit att lämna över ett väl fungerande organ till våra efterträdare då vi blev inkastade i en rätt 
instabil organisation. 

Mål och syfte 

Huvudsyftet med ARG är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan RefTeC:s 
medlemskårer samt inspirera arbetsgruppens medlemmar. 

Sekundärt syfte med ARG att hjälpa varandra att skapa relationer med näringslivet samt 
tillsammans driva ett förbättringsarbete av näringslivssamverkan och arrangemang på kårerna. 

 
Målet med året var att förtydliga och strukturera upp ARGkivet samt lämna över ett välfungerande 
organ till våra efterträdare.  
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Medlemmar 

Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
Erik Englund (Hösten -17) 
Mathias Bjerkliden (Våren -18) 
Samarbetskontakt  

Andrea Sjöberg (Hösten -17) 
Ebba Hansson (Våren -18) 
Projekledare för Utnarm  

Emma Stam (Hösten -17) 
Studiebevakare med arbetslivsansvar 

LinTek - Linköpings Teknologers Studentkår 
Beatrice Partain 
Projektledare för LARM  

Julia Bjers 
Näringslivsansvarig 

Teknologkåren vid LTH 
Andreas Börjesson (Hösten -17) 
Christian Håkansson (Våren -18) 
Projektledare ARKAD 

Jacob Tyrberg,  
Näringslivsansvarig  

THS - Tekniska Högskolan Studentkår 
Jonas Rechreche 
Näringslivschef 

 
Axel Ingo (Hösten -17) 
Lovisa Westerlund (Våren -18) 
Projektledare Armada  
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NTK - Umeå naturvetar- och teknologkår 
Therese Sandén 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 

Philip Petersson 
Projektledare Uniaden 

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet 
MaiLi Schönning 
Projektledare LARV 

Chalmers Studentkår  
Amanda Lindenmeyer Asadi         
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 

Olof Svanberg  
Vice ordförande Arbetsmarknadsenheten 

Elin Melander     
Vice VD Chalmers Promotion 

 
Samuel Ört  
VD Chalmers Promotion 

Kalendarium och innehåll 

Träff [1] – [18/9-19/9], [Göteborg och Chalmers] 

Närvarande: Amanda Lindenmeyer Asadi, Olof Svanberg, Elin Melander, Beatrice Partain, Julia 
Bjers, Erik Englund, Emma Stam, Andreas Börjesson, Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Axel Ingo, 
Philip Petersson och MaiLi Schönning 
 
Företagsträff: AkzoNobel 
 
Tider och formalia 
Under passet diskuterades främst syftet med organet ARG. Under ARG:s överlämning i juni 
startade dessa diskussioner och det fanns nu tid att återkoppla gällande upplägget och 
diskussionerna som fördes då. Under passet diskuterade kårerna även om det finns en möjlighet att 
ha en vinteröverlämning, JÄTTEARG, likt tidigare år då kårerna inte sitter på samma 
verksamhetsår. 
 
Personlig utveckling 
Under detta pass gick diskussionerna kring vad personlig utveckling är för de olika kårerna och hur 
varje kår i dagsläget jobbar med att erbjuda sina studenter personlig utveckling. Då kårerna har 
väldigt olika organisationer var det rätt svårt att ta med sig konkreta lösningar och tips. Trots det 
var det en givande diskussion för att få förståelse för att personlig utveckling betyder olika hos olika 
lärosäten.  
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ARG från ett företagsperspektiv 
Kalle Bryntesson från Akzo Nobel besökte mötet och gav en bild av hur organet har fungerat 
historiskt samt hur ARG fungerar idag från ett externt perspektiv. Kalle höll också i en workshop 
om change management, fördomar och gemensamma mål. 
 
Intern och extern kommunikation 
Detta passet fokuserade på erfarenhetsutbyte kring hur de olika kårerna kommunicerar. Först togs 
ett antal fokusområden fram som sedan diskuterades. Dessa områden handlade bland annat om 
marknadsföring mot företag och studenter, intern kommunikation inom en grupp samt 
kommunikation mellan olika delar av kåren. Fokus i diskussionerna låg på de problem som olika 
kårer upplevde och om andra kårer hade lösningar på dessa. 

Träff [2] – [23/10-/24/10], [Umeå och UTN] 

Närvarande: Amanda Lindenmeyer Asadi, Olof Svanberg, Elin Melander, Beatrice Partain, Julia 
Bjers, Erik Englund, Emma Stam, Andreas Börjesson, Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Axel Ingo, 
Therese Sandén, Philip Petersson och MaiLi Schönning 
 
Sammanställning av Kalles övning i Härryda 
Under första träffen som hölls i Härryda höll en representant från Akzo Nobel i ett pass om hur 
organet ARG har fungerat genom åren. Den största delen av passet gick till att diskutera syftet med 
organet och hur medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av att åka på träffarna. Under passet 
beslutades det att ARG ska lägga lite tid på varje träff till verksamhetsutveckling.  ARG 17/18 tog 
även fram tre värdeord för verksamhetsåret: Progression, samarbete och kommunikation. 
 
Prissättning, vad, hur och varför? 
Under passet diskuterades priserna de olika kårerna tar för event samt vad för utgifter varje kår har 
för varje arrangemang som arrangeras. En slutsats som drogs var att det finns en vinning i att ha 
koll på vad för priser andra kårer och sektioner tar för liknande event. En intressant diskussion om 
prissättning ledde in på andra funderingar varje representant har. Det diskuterades bland annat hur 
varje kår samarbetar med högskolan, hur varje kår jobbar med sponsring men även hur varje kår 
ställer sig till företag som ställer sig på campus utan att betala kåren för det.  
 
Mässornas datum 
Under detta pass diskuterades möjligheten att synkronisera höst- respektive vårmässornas 
anmälningsdatum till nästa år för att göra det enklare för utställare att anmäla sig. Det beslutades att 
detta skulle göras då vi inte såg någon nackdel med detta tillvägagångssätt. Utöver detta 
diskuterades möjligheten till en gemensam informationssida med länkar till respektive mässa och 
anmälningsinformation för att ytterligare förenkla för potentiella utställare. Då det funnits problem 
med denna typ av satsningar tidigare år beslutades det att projektledarna i ARG ska arbeta internt 
med detta i år för att se om vi kan ta fram ett arbetssätt som kan användas av våra efterträdare. 
 
Konkurrens, internt samt mellan kår och sektioner 
Här diskuterades det främst hur det ser ut med konkurrens mellan kåren centralt och sektionerna 
idag och slutsatsen är att relationerna ser väldigt olika ut på respektive kår.  Idag är eventmarknaden 
blomstrande på skolorna med tanke på ingenjörsbristen samt högkonjunktur. Det diskuterades 
därför även hur verksamheterna kommer se ut vid en eventuell lågkonjunktur.  
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Alumniverksamhet och donationssystem 
Det diskuterades hur alumniverksamheten på respektive kår ser ut idag där slutsatsen var att de 
flesta kårer i dagsläget inte jobbar aktivt med alumnikontakt, men det finns ett intresse från flera 
håll att dra igång det. Samma gäller med donationssystemsfrågan.  
 
Marknadsföring mot studenter och företag 
Fokus på detta pass var erfarenhetsutbyte mellan de olika kårerna om hur vi arbetar med 
marknadsföring, både mot våra egna studenter och mot externa aktörer. Det framkom att i princip 
ingen av kårerna arbetar speciellt aktivt med marknadsföring mot företag i dagsläget. 

Träff [3] – [5/3-6/3], [Lund och NTK] 

Närvarande: Amanda Lindenmeyer Asadi, Olof Svanberg, Elin Melander, Samuel Ört, Beatrice 
Partain, Julia Bjers, Mathias Bjerkliden, Ebba Hansson, Christian Håkansson, Lovisa Westerlund,  
Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Therese Sandén, Philip Petersson och MaiLi Schönning 
 
GDPR 
Under den här punkten pratade vi om hur vi skulle strukturera upp ARGkivet. Vilket lärosäte som 
skulle ta vilken del i ARGkivet.  
 
Vad är studentnytta? 
Vi diskuterade vad som faktiskt är studentnytta samt hur vi ska kunna arbeta med studentnyttan 
inom våra poster så det inte bara blir så pengafokuserat så vi mindre och mindre kan tänka “de som 
betalar mest får komma hit”.  Det pratades också var gränsen går mellan studentnytta och inte 
studentnytta.  
 
Ekonomi 
Vi diskuterade om mässornas baspaket skulle höjas och hur mycket exakt.  
 
Samarbetsavtal och evenemangsavtal 
Här diskuterade NA vilka huvudsamarbetspartners varje kår har, vilka återkommande punkter det 
finns i ett HSP-avtal samt vilka problem som har uppstått med diverse avtal.  
 
Gemensam utvärdering mellan lärosäten 
NA: Tidigare år har det i ARG diskuterats ifall lärosätena ska ha en gemensam utvärdering så det 
blir enklare att se vilka “fel” som företag gör. Vi kom fram till att vi skulle kunna utvärdera 
företaget (internt inom ARG) och att företaget får utvärdera oss. 
 
PL:  
 
Anmälningssystem för framtiden 
(PL) 
 
Planering och riktlinjer vid näringslivsevenemang 
Här diskuterade näringslivsansvariga hur de gör inför ett event, hur de pitchar till företag samt hur 
varje kår tar reda på vad det är studenterna faktiskt vill ha som näringslivsevent.  
 
Hur ska vi utveckla överlämningen? 
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Under det här passet diskuterade vi hur vi ska lägga upp överlämningen, vad vi tyckte vi saknade 
under vår överlämning och vad vi tycker vi ska ha med under vår överlämning. Vi satte även två 
personer som ansvariga för överlämningen.  
 
Grundavtal för Reftec’s arbetsmarknadsdagar 
(PL)  
 
Hur stärker man sitt varumärke mot företag och organisationer? 
Här pratade de näringslivsansvariga om hur de arbetar aktivt med att stärka kårens varumärke mot 
företagen och studenterna, vad de tror är attraktivt hur företagens synvinkel och hur vi skulle kunna 
göra studenterna mer attraktiva mot arbetslivet och företagen. 

Träff [4] – [9/4-10/4], [Linköping och THS] 

Närvarande: Olof Svanberg, Elin Melander, Beatrice Partain, Julia Bjers, Mathias Bjerkliden, Ebba 
Hansson, Christian Håkansson, Lovisa Westerlund,  Jacob Tyrberg, Jonas Rechreche, Philip 
Petersson och MaiLi Schönning 
 
UK-status 
Under det här passet pratades det om var vi låg till i UK-planeringen. Boende och lokaler till 
konferensen var vid det här laget fixade. Ekonomin till UK:n kommer antagligen behöva gå via 
RefTec. Det som var kvar att fixa var företag som ville komma på konferensen samt betala lite för 
sig. Det som företagen betalade skulle gå till ARGs resor till och från Stockholm samt mat för båda 
dagarna till ARG samt medverkande företag.  
 
Efter de här diskussionerna bestämdes det att vi skulle bordlägga punkten tills dag två (mer under 
punkten UK).  
 
GDPR-uppföljning  
Här diskuterades det var för åtgärder som hade vidtagits sedan senaste ARG-möte. Det här gällde 
hur vi skulle göra med ARGkivet. Utöver detta pratade vi om hur vi implementerade GDPR på vårt 
arbete som näringslivsansvarig samt projektledare.  
 
Virtuella karriärmässor och event  
Här diskuterades det mycket var Projektledarna och Näringslivsansvariga stod i diskussionen. 
Projektledarna diskuterade hur digitalisering och virtuella verktyg kan utveckla mässorna i framtiden 
samt vad de skulle få ut av att ha en digital/virtuell mässa.  
 
Näringslivsansvariga pratade om hur de ställde sig till virtuella event. Det var här som tanken om att 
ARG skulle skriva artiklar som eventuellt kan läggas upp på LinkedIn samt vad som skulle kunna 
skrivas i dessa artiklar.  
 
Gemensamma projekt  
På det här passet diskuterades det vilka gemensamma projekt medlemmarna i ARG skulle kunna ha 
över kår- och stadsgränserna. Det kom upp lite olika förslag. De projekt som vi kom överens om i 
storgrupp var:  
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- En företagsbarometer: Det är dock väldigt svårt att implementera gemensamt just nu. Det 
skulle nog enklare kunna börja på varje lärosäte och tas vidare när det snurrar lokalt på 
varje högskola 

- Gemensam närvaro på LinkedIn och skriva artiklar: Startas upp och NA börjar skriva 
kontent till sommaren. Innan detta görs måste vi få ett OK från KORK att vi får gå under 
RefTecs namn och skriva artiklar på det här sättet.  

- Gemensam portal till alla kårers arbetsmarknadsarbete: På is tills vidare 
- GDPR: Lägg ner och arbeta med som diskussionspunkter istället för som gemensam 

satsning 
- Bättre system till knowledge management/erfarenhetsutbyte inom ARG: Börja med det 

“levande dokumentet” och arbeta med rutiner därifrån. 
 
Nyckelpersoner inom ARG  
Den här diskussionspunkten kom upp för ARGs tidigare nyckelperson, HR-ansvarig på 
AkzoNobel, slutade på det jobbet och började på ett nytt. Denna person var väldigt viktig för 
ARGs verksam och när personen slutade på AkzoNobel började ARG diskutera ifall ARG skulle 
försöka hitta en nyckelperson som skulle kunna ersätta vad personen gjort för ARG.  
 
Under diskussionerna bestämdes det att ARG istället skulle försöka hitta en referensgrupp med 
samarbetspartners som vi kan använda oss av vid behov.  Det skrev en beskrivning av gruppen som 
i framtiden kan användas till att rekrytera folk till denna grupp.  
 
Kris- och konflikthantering samt organisationspolicy  
Under det här passet diskuterade vi hur vi skulle agera ifall det blev en konflikt inom sin grupp, om 
det skulle uppstå en kris eller om någon i gruppen skulle bli trakasserad. Det diskuterades hur varje 
kår skulle hantera ifall det skulle hända något samt vad för typer av dokument det finns hos varje 
kår och hur de förhåller sig till dokumenten.  
 
Internationalisering  
Här togs det upp problematiken med internationalisering och näringslivsverksamhet. Det kom fram 
att det är många företag som inte är villiga att ha föreläsningar på engelska. Vi kom fram till att vi så 
tidigt som möjligt i förhandlingen ska ta upp att vi vill att företagen ska prata på engelska på 
föreläsningarna och sätta lite press på dem om detta.  
 
Det är vissa kårer som kommit längre än andra med sitt arbete till att få allting att finnas på engelska 
men alla kårer jobbar i rätt riktning!  
 
Strategi, vision och värderingar  
Här pratades det hur operativa vs hur strategiska varje kår är. Det var stor skillnad på kår till kår hos 
Näringslivsansvariga. Projektledarna kom fram till att varje mässa egentligen borde skriva en 
plan/strategi som sträcker sig under några år i och med att de byts ut så varje år.  
 
Dessutom pratades det vilka visioner de olika kårerna har och hur de ser på framtiden på sin post. 
Det pratades också hur kårerna jobbade med värderingar i undergrupperna till de i ARG.  
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Slack 
Eftersom det var lite dålig svar på ARGs Slack togs det upp hur vi skulle bli bättre på att ge respons 
till varandra. Ett resultat av den här diskussionen var att vi skapade en till kolumn i APA-listan så 
de lite större punkterna i den här listan får en andraperson så det alltid finns någon som ska vara ett 
bollplank i och med att ingen svarar när personer försöker bollplanka till alla.  
 
Tänka utanför ramarna  
Projektledarna diskuterade hur de kan gå utanför boxen. Det är svårt för just projektledarna i och 
med att det finns en del prestige om hur mässan “ska” se ut. Några kårer hade en stor pott pengar 
som projektgruppen kan äska pengar för ett projekt som ses som en satsning. Ifall projektet lyckas 
läggs det in i budgeten tills nästa år. Det här gör att projektgruppen kan bli mer kreativa och det kan 
uppstå nya och roliga event eller andra roliga grejer.  
 
De näringslivsansvariga pratade en del om hur de kunde få företagen att komma bort från tänket att 
de bara kan hålla i lunchföreläsningar. Kanske betala för att spela bowling med studenter eller 
liknande.  
 
UK 
På det här passet pratade vi om vilka diskussionsämnen vi ville ta upp och ha som huvudämnen 
under UK:n. Vi kom fram till att det företag som skulle hålla i Personligt Ledarskap skulle få betala 
10 000 kr. Det här var för att detta företag skulle få ensamtid med oss.  
 
Senare på Slack bestämdes det att eftersom vi inte fick in något företag och vi alla hade lite för lite 
tid till att planera dessa två dagar så ställde vi in UK:n i år, tyvärr.  

Träff [JätteARG] – [RefTec-överlämningen och i samband med träff 3], 
[Stockholm, Lund] 

Närvarande: Alla typ  
 
Under JätteARG i Stockholm träffades ARG HT17 för första gången. Överlämningen som vi fick 
var kanske inte den bästa och det var ganska många frågetecken efter att överlämningen var klar. 
Det var här vi insåg att vi behövde ha mycket fokus på att lämna över ett fungerande organ till våra 
efterträdare.  
 
Det var på det här mötet vi skrev våra formella instruktioner, vår verksamhetsplan, satte alla datum 
för ARG-träffarna, UK:n och JätteARG samt hade teambuilding så vi lärde känna varandra lite mer 
och blev mer av en välfungerande grupp.   
 
Företagsträff: SEB  
På företagsbesöket med SEB lyssnade vi först vad deras traineeprogram är och innebär. Därefter 
gjorde vi ett DISC-test så vi skulle lära känna oss själva lite bättre, veta hur vi jobbar inför vårt år 
och för att se hur de andra i gruppen är och hur de jobbar. Det här passet var superbra och gjorde 
att vi lärde känna varandra bättre och jag tror det har underlättat för gruppdynamiken i ARG-
gruppen. Det var bra att det var fokus på personlig utveckling och kommunikation.  
Lund  
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JätteARG, Lund 
Under JätteARG i Lund var det första gången som ARG VT18 träffades i helgrupp. Det blev en del 
föreläsning av oss gamla för de nya där de fick ställa frågor och funderingar om hur vi har tänkt och 
gjort. Vi försökte ha en bättre överlämning än den vi hade i somras och de nya verkade tycka det 
var bra och givande.  
 
Vi fokuserade mycket på hur ARG har fungerat, hur det fungerar nu och hur det bör fungera i 
framtiden. Vi pratade också om nyckelpersoner och deras roll i ARG, både positiva och negativa. 
Vi valde att ha med det här för att nya ARG ska vara på samma plan med vissa saker. Detta var för 
att vi skulle försöka att hitta lösningar på vissa av problemen som ARG har haft de senaste åren 
under mötena på VT18. Om vi hittar en bra lösning på dessa problem kommer vi nog välja att inte 
ta vidare dessa problem till våra efterträdare. 

Träff [JätteARG] – [I samband med Armada och LARM], [Stockholm, 
Linköping] 

Närvarande: -  
 
Armada  
Näringslivsgrupperna under ARGageddon på Armada delades upp i två olika grupper och båda 
gjorde ett näringslivsevent teoretiskt med fokus på hållbarhet. Därefter presenterade de två 
grupperna eventen för varandra och i slutet av varje presentation var det ganska hårda och 
granskande frågor om saker de inte tänkt på av den andra gruppen för att de skulle inse vad de 
behöver tänka på inför event som de gör så det inte är någonting som missas.  
 
Mässgrupperna under ARGageddon på Armada delades upp i grupper inom mässornas respektive 
områden med syfte att diskussion inom respektive område. Ett diskussionsunderlag fanns för att 
hjälpa grupperna få igång samtalen. Efteråt så fick varje grupper säga hur deras diskussion hade gått 
och ifall de hade kommit fram till något inför de andra grupperna. 
 
LARM  
Näringslivsgrupperna under ARGageddon på LARM delades upp i två olika grupper och båda 
gjorde ett näringslivsevent teoretiskt med fokus på hållbarhet. Därefter presenterade de två 
grupperna eventen för varandra och i slutet av varje presentation var det ganska hårda och 
granskande frågor om saker de inte tänkt på av den andra gruppen för att de skulle inse vad de 
behöver tänka på inför event som de gör så det inte är någonting som missas.  
 
Mässgrupperna under ARGageddon på Armada delades upp i grupper inom mässornas respektive 
områden med syfte att diskussion inom respektive område. Ett diskussionsunderlag fanns för att 
hjälpa grupperna få igång samtalen. Vid detta ARGageddon så var de färre deltagare än vanligt och 
merparten kom från THS, men samtliga deltagare tyckte ändå att det var intressant att sitta och 
diskutera olika saker då mässorna skiljer sig så pass åt, både gällande storlek och struktur. Efter 
diskussionerna så fick alla grupper ta upp och lyfta saker som de tyckte att de andra mässorna 
gjorde bra.  
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Avslutande reflektioner 
Året i sin helhet har varit mycket bra och organet ARG lämnas över väl fungerande. Det var 
huvudmålet med året utifrån verksamhetsplanen och instruktionerna som skrevs i Stockholm förra 
sommaren. Gruppen har strukturerat upp organet ordentligt. Förändringar har gjorts efter varje 
möte för att gruppen och mötena ska hålla hög kvalitet. Det är med lycka samt nya vänskaper vi 
lämnar över till nästa års ARG, lycka till! 
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Verksamhetsberättelse – INTORK 
Under det här året har vi använt INTORK som ett bollplank och ett forum för att ta fram nya idéer och tackla 
svåra problem. Man har även lyft nationella problem och det har vart ett betryggande stödorgan till medlemmarnas 
verksamhetsår. 

Mål och syfte 

Reftec är en sammanslutning av de sju största teknolog- och naturvetarkårerna i Sverige. Syftet med 
Reftec är att genom att samarbete kårerna emellan kunna dra nytta av varandras erfarenheter i olika 
frågor och utvecklas tillsammans. Inom Reftec finns informationsansvarigas och 
tidningsredaktörernas rådskonferens (INTORK). Tillsammans träffas grupperna INTORK ca fyra 
gånger per verksamhetsår för att diskutera frågor som rör gruppmedlemmarnas ansvarsområden i 
respektive kår.  

Medlemmar 

Albin Karlén, (LinTek) Linköping HT17 
Johanna Olsson, (LinTek) Linköping HT17 VT18 
Philip Skånberg, (TKL) Luleå HT 17 VT 18  
Caroline Svensson (TLTH) Lund HT17 
Ida Samnegård (TLTH), Lund HT17 
Felix Brunnstedt (UTN) Uppsala HT17 VT 18 
Christopher State (THS, Kommunikation) Stockholm HT17 VT18 
Robin Kammerlander (THS, Osqledaren) Stockholm HT17 VT18 
Christina Zhou (TLTH) Lund VT18 
Amanda Joelsson (LinTek) Linköping VT18 
 
Umeå Naturvetar- och Teknologkår har i nuläget ingen ny representant i INTORK och Chalmers 
Teknologkår har inte någon representerad alls.  

Kalendarium och innehåll 

Träff 1 - Linköping 28-29 September 
Närvarande: 
Albin Karlén, (LinTek)  
Johanna Olsson, (LinTek)  
Philip Skånberg, (TKL)  
Caroline Svensson (TLTH) 
Ida Samnegård (TLTH),  
Felix Brunnstedt (UTN) (endast dag 1) 
Christopher State (THS, Kommunikation)  
Robin Kammerlander (THS, Osqledaren)  
 
Linköpingsträffen var vår första för året och där började vi att diskutera medlemsrekrytering. Detta 
var för att det låg närmst i tiden och var alltså en väldigt aktuell fråga. Några skillnader mellan 
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kårerna identifierades där den främsta diskussionspunkten var hur kårerna motiverade sina olika 
medlemsavgifter.  
Efter det diskuterades kårtidningarnas syfte och upplägg. Däribland hur granskande tidningen är, 
om det är värt att ha kvar en papperstidning och vad syftet med tidningen är. 
Sen gick vi vidare till att diskutera rekrytering av engagerade och då främst till de tyngre 
engagemangen i ledande roller. Där lades mycket tid på att diskutera likheter och skillnader mellan 
rekryteringsprocesserna för att ta lite inspiration från varandra. 
 
 
 

Träff 2 - Uppsala 30 november - 1 december 
Närvarande: 
Albin Karlén, (LinTek)  
Philip Skånberg, (TKL)  
Caroline Svensson (TLTH)  
Felix Brunnstedt (UTN)  
Christopher State (THS, Kommunikation) 
Robin Kammerlander (THS, Osqledaren)  
 
Under denna träff diskuterade vi användningen av sociala medier och vilka kanaler som användes 
till vad. Mycket inspiration delades kring användning av film i marknadsföringen, då (framförallt) 
Facebook prioriterar just filmer. Det pratades även om hur Instagram används.  
Vidare pratade vi om internationalisering och användning av engelska i informationen. Där var det 
blandat hos kårerna där vissa prioriterade engelska och vissa inte. Optimalt ansåg vi att engelska 
alltid skulle användas men att det blir svårt. 
Vi pratade även om hur vi kan ta hjälp av engagerade studenter i vårt arbete med hjälp av 
arbetsgrupper/utskott. Vissa kårer hade sådana, medan andra inte hade men ville starta upp 
något.  

Träff 3 - Luleå 22-23 Februari (+RUBIK) 
Närvarande: 
Philip Skånberg, (TKL) Luleå HT 17 VT 18  
Felix Brunnstedt (UTN) Uppsala HT17 VT 18 
Christopher State (THS, Kommunikation) Stockholm HT17 VT18 
Christina Zhou (TLTH) Lund VT18 
Amanda Joelsson (LinTek) Linköping VT18 
 
Denna träff var det stort fokus på att diskutera samarbete mellan Marknadsföringsansvariga och 
Studiebevakare för att få ut information om just Studiebevakning. Bland annat blev det som en 
insikt för studiebevakarna att de skulle vara mer skrytiga med sitt arbete om de hade gjort något bra 
och därmed be om hjälp att sprida detta. Vi märkte många olikheter mellan hur kommunikationen 
kring studiebevakning sköttes på kårerna och tog mycket inspiration från varandra. Det 
rekommenderas att fler sådana pass hålls i framtiden, då det gav väldigt mycket.  

Träff 4 - STHLM 3-4 Maj  
Närvarande:  
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Philip Skånberg, (TKL) Luleå HT 17 VT 18  
Christopher State (THS, Kommunikation) Stockholm HT17 VT18 
Christina Zhou (TLTH) Lund VT18 
Amanda Joelsson (LinTek) Linköping VT18 
Robin Kammerlander (THS, Osqledaren) Stockholm HT17 VT18 
 
Man är tvungen att använda hemsidan som fokus för information. Allt annat ska peka till hemsidan. 
Den måste även vara attraktiv och ha alla de funktioner som studenterna kräver. 
Dokumenthantering, nyheter och socialmediaflöden, gärna menyer för restauranger, eventkalendrar, 
kontaktinformation för Kåren, enkelt sätt att köpa medlemskap (med en tydlig motivering) och en 
verksamhetsbeskrivning. Några har externa företag som byggt kårhemsidan, medan andra har 
egentillverkade hemsidor. Ingen är direkt nöjd med sin hemsida, det finns mycket 
förbättringspotential. vi hittade alla styrkor i varandras hemsidor. Några hade bra eventkalender 
t.ex. Vår sista punkt handlade om digitaliseringen av Kårtidningen. slutsatsen var att det behövdes 
en starkare närvaro på webben, dvs sociala medier och utbyggnaden av hemsidan. Vi pratade bland 
annat om att implementera Issuu på hemsidorna, en digital PDF-läsare. 
 

Avslutande reflektioner 
Årets RefTeC samarbete har varit extremt givande där man kunnat hämta inspiration och hjälp med 
saker man inte kunde. Allt från tips på hur man kan marknadsföra till hur man lägger in plugins på 
hemsidan. De som hade kunnat göras bättre är att fler från tidningarna var med på träffarna och att 
man alltid hade full närvaro. Dock går det inte att förutse vad som kommer att ske under året.  
Det som vart bäst har vart att man även på distans har haft ett forum där man kan lyfta och få hjälp 
i sitt arbete och någon att kunna bolla sina idéer med. Detta är annars något som saknas på många 
av kårerna då medlemmarna i INTORK generellt jobbar ganska ensamma på sina kårer.  
 
Det var bra att ha ett pass tillsammans med RUBIK för att lära sig mer deras problem med 
marknadsföring och kunna komma med input om hur man kan göra oattraktivt engagemang mer 
attraktivt. Detta rekommenderas starkt till näst kommande år att man gör igen och kanske med 
någon annan arbetsgrupp också.  
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Verksamhetsberättelse – KORK 
KORK har under året arbetat för ett fortsatt gott samarbete och se till att ta tillvara på den samlade 

kompetens som finns representerad genom alla kårer. Träffarna har till stor del följt 

verksamhetsplanen med undantag för några extra diskussionspunkter som har behövt tas upp, 

exempelvis strukturen för arbetsgrupperna. Samtliga styrdokument har även reviderats och ett 

förslag på uppdatering av stadga har skickats in. 

Mål och syfte 
Vårt gemensamma mål med KORK är att få en chans att dela erfarenheter från varandras kårer 

samt våra upplevelser som kårordförande. Genom att få insikt i varandras arbete kan vi få 

inspiration till hur problem kan lösas samt hur vår verksamhet kan utvecklas. Vårt mål är att inför 

varje möte specificera ett antal diskussionsämnen som känns relevanta för vårt arbete. 

 

Förutom möjlighet till erfarenhetsutbyte agerar också KORK styrelse för Reftec. Som styrelse 

ansvarar vi för Reftecs ekonomi och löpande verksamhet. Det innefattar koordinering av Reftecs 

utskott samt ansvar för beslut i Reftecs namn. Vårt mål är inte att Reftec skall driva omfattande 

gemensamma projekt utan primärt fokusera på erfarenhetsutbyte och samarbete. 

Medlemmar 

Kårordförande, Chalmers studentkår 
Kårordförande, Linköpings teknologers studentkår 
Kårordförande, Tekniska högskolans studentkår 
Kårordförande, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet 
Kårordförande, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola 
Kårordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
Kårordförande, Umeå naturvetar- och teknologkår 

Kalendarium och innehåll 

Träff 1 – 04/10, Chalmers studentkår, Göteborg 

Närvarande: ChS, THS, LinTek, TKL, TLTH, UTN, NTK 
  
Den första träffen arrangerades tillsammans med VORK. Dagen inleddes med ett pass om 

ledarskap där alla fick bolla idéer, tankar, och utmaningar som fanns med att vara presidium för en 

ledningsgrupp. 

 

Det andra passet behandlade arbetsbelastning och hur de olika kårerna jobbar med att hålla 

arbetsbelastningen på en rimlig nivå. Mycket fokus var på hur man kan jobba proaktivt för att 

arbetet inte ska skjuta i höjden allt eftersom. 
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För att skapa bättre förståelse för hur samarbete kan fortsätta så handlade ett pass om intern 

organisation. Där diskuterades bland annat hur fullmäktige, kårstyrelsen, och kårledningen ser ut på 

respektive kår. Passet avslutades med att reflektera över hur man samarbetar externt på bästa sätt, 

inklusive mellan kårerna. 

 

Det sista passet berörde avtal, LinTek gick igenom en checklista som de använder sig av för att 

säkerställa att de skriver bra avtal. Diskussionerna gick kring hur man vill att avtalen ska vara 

utformade, vilka som får skriva under avtalen, samt typer av avtal. Församlingen önskade även att 

få ta del av LinTeks checklista. 

 

Styrelsemötet inom RefTeC hölls. Några konkreta slutsatser som drogs var: 

- Lägga till syfte för alla diskussionspunkter 

- KORK enhälligt beslutar om kontaktpersoner och skickar ut en lista till alla arbetsgrupper 

om vilka som är kontaktpersoner 

- Vi behöver jobba med STARK, STORK, och SMURF och deras syfte i RefTeC 

- Upprätta en beslutsuppföljning 

Träff 2 – 22-23/11, LinTek, Linköping 

Närvarande: ChS, THS, UTN, LinTek 
  
Träffen inleddes med att diskutera arbetsgrupperna STARK, STORK och SMURF. KORK 
beslutade att inte röra STARK eftersom den gruppen fungerar bra i dagsläget.  
Vi beslutade även att lägga fram ändringsförslag till STARK, dessa ändringsförslag är:  

1. Att man har överlämningspasset på vintern, alltså träff #1, alternativt träff #3 för vissa. 

2. Att verksamhetsplanen sätts under detta pass. 

3. Att eventuellt sätta verksamhetsplanen endast för ett halvår för att ge möjligheter till 

påverkan för alla personer i gruppen. 

 

Det beslutades att LinTek ska skicka ut en enkät om vad folk vill diskutera i STARK, baserat på 

vilka områden som kan tänkas vara relevanta/det som har stått i verksamhetsberättelser.  

 

Under nästa diskussionspass diskuterades “Hur mår Teknologen och Naturvetaren” och bestämdes 

hur arbetet med denna ska fortsättas. Lund har i uppgift att höra av sig till Enkätfabriken. 

 

På träffen bestämdes även ett prel. datum för överlämningen: 18/06 - 20/06. 

Det bestämdes även att alla kårer ska prata med sina respektive kårledningar för att få deras 

perspektiv av vad Reftec är för dem, vad det ska vara och hur överlämningen ska vara utformad. 

 

Även Reftecs stora pris diskuterades och en ram för det framtida arbetet ställdes upp. 

Den sista tiden av träffen pratades det om #metoo, media och händelser på allas lärosäten. 

 

Dessutom var KORK på spex! Det var kul! 



 

 

 

 

Föreningen Reftec 
Sveriges teknologkårer i samverkan 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Uppsala, 2018-06-30 
Sida 3 (5) 

 

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post: 
Chalmers Studentkår Sven Hultins gata 4 412 58  Göteborg 031 - 772 39 02 ko@chalmersstudentkar.se 
Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan 581 83  Linköping 070 - 269 45 85 ko@lintek.liu.se 
Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas väg 15-19 100 44  Stockholm 08  - 790 98 84 ordf@ths.kth.se 

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87  Luleå 070 - 686 25 89 ko@teknologkaren.se 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a 223 62  Lund 070 - 418 79 21 ko@tlth.se 

Uppsala teknolog- och naturvetarkår Uthgård 752 37  Uppsala 018 - 57 25 21 ordf@utn.se 

Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet 901 87  Umeå 070 - 606 62 76 ko@ntk.umu.se 
 

 

 

Träff 3 – 8-9/2, NTK, Umeå 

Närvarande: ChS, THS, UTN, LinTek, TLTH, NTK 
 
Träffen började med ett pass om överlämningen i allmänhet på respektive kår samt hur alla har 
reflekterat kring kontinuitet och avslutning/uppstart av verksamhetsår. Diskussionerna resulterade i 
bra input och tankar som alla kunde ta med sig hem, framförallt att inte lämna över ofärdiga projekt 
så gott det går samt inte ger över några “bajsmackor”. Efter detta så genomfördes även en 
grovplanering av Reftec-överlämningen 2018. Konkreta förbättringsåtgärder blev att ta fram tydliga 
mallar och skapa en tydlig struktur över vad alla pass ska beröra. 
 
Den andra dagen började med ett diskussionspass om påverkansarbete. Passet baserades på ett par 
Case för att göra det lättare för alla kårer att förstå bättre. Träffen avslutades med ett pass om 
GDPR, detta då det är KORK som är ansvarig juridiskt för hantering av personuppgifter. För att 
göra det enkelt och effektivt så skapades en ny Google Drive där alla arbetsgrupper ombads att 
rensa och migrera sitt data. 
 
Styrelsemötet hölls för att fastställa årets vinnare av Reftecs stora pris, Inga Ingenjör, samt besluta 
om ansvarsfrihet. Då alla kårstyrelser inte hade godkänt om ansvarsfrihet tills detta möte så 
bordlades frågan till nästkommande möte. 

Träff 4 – 12-13/4, TLTH, Lund  

Närvarande: Chs, NTK, UTN, THS, TLTH 

 

På årets sista träff var det mycket fokus på att förbereda inför sommarens Reftec överlämning i 

Uppsala. Framförallt har det varit stora problem att lösa boendet vilket gjorde att mycket fokus fick 

läggas på denna del och det bestämdes att varje kår skulle ansvara för boendet själva.  

På träffen sattes även det gemensamma schemat för överlämningen och ansvar för de olika passen 

delades ut.  

 

För att förbereda inför överlämningen och kommande år valde vi skapa mallar för arbetsgruppernas 

Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner. Detta då det har varit stora skillnader mellan vad 

dessa säger mellan arbetsgrupperna. Efter detta finns det mallar för detta arbete både på svenska 

och engelska.  

 

Styrelsen för Reftec har under även valt att uppdatera riktlinjen för arbetsgrupperna samt se över 

stadgan och föreslå ändringar som dessa bör göra för att bättre spegla dagens verksamhet. Den nya 

riktlinjen har även blivit klubbad och gäller numera men stadgan är fortfarande kvar att arbeta med.  

 

Vi valde att avsluta träffen med att diskutera hållbart engagemang och utmaningen med detta inom 

sin kår. Detta mynnade ut i en djup diskussion innehållande många reflektioner kring hur kårerna 

ser och arbetar med hållbart engagemang och arbetsbelastning.  
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Träff 5 – 18-20/6, UTN, Uppsala 

Närvarande: ChS, THS, LinTek, TKL, TLTH, UTN, NTK 

 
Denna träff var överlämningstillfället. Förutom det gemensamma introt och 
inspirationsföreläsningen med Inga Ingenjör, pristagarna från Reftecs Stora Pris, har överlämningen 
framförallt skett i de respektive arbetsgrupperna. Fokus med träffen har varit kontinuitet och att 
nästa verksamhetsårs arbetsgrupper ska få en möjlighet att lära känna varandra. 
 

Avslutande reflektioner 
Den första reflektionen är att det har varit ett kul år med Reftec. Träffarna har varit givande och 
varit ett stort stöd i arbetet som kårordförande. Vi har under året kunnat skratta, hjälpa och bistå 
varandra med olika perspektiv och erfarenheter. Det saknades tydliga strukturer för många delar, så 
som kontaktperson och mallar, vilket gjorde arbetet som framförallt styrelse svårt emellanåt. För att 
motverka detta så har tydligare struktur arbetats fram, bland annat genom uppdatering av riktlinjer. 
 
Men det viktigaste av allt är, Det finns inga kanter! 
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English summary 
We have used KORK as a platform to discuss matters that are of interest for all the member 
unions, in order to gain new insights and inspiration. KORK has also been the board of Reftec. 
 
The members of KORK have been the highest executive officers of the respective unions. 
 
The first conference was held together with VORK in Gothenburg. During that conference we 
talked about leadership, workload, organizational structure and contracts. In Gothenburg the first 
Board Meeting was held. 
 
The second conference took place in Linköping and the topics included were: the difference 
between the work groups STARK, STORK and SMURF. We also discussed the poll “Hur mår 
Teknologen och Naturvetaren”. “Reftecs Stora Pris” and #metoo were also topics up for 
discussion. 
 
During the third conference KORK discussed about the handover with regards to culture, 
continuity, and transitions between fiscal years. Adjacent to this, the Reftec handover was planned 
in its framework. This included setting the schedule and creating templates. 
 
The last conference was in Lund where the focus was mainly on planning the Reftec handover in 
detail. As a preparation, the board went through all regulatory documents such as bylaws and 
guidelines. These were updated to better reflect the organization and its development the recent 
year. The proposed updates were sent out to all member unions’ highest executive organs. 
 
The Reftec handover was conducted in superb elegance. KORK also took the opportunity to 
express the gratitude for a successful year and all the commitment invested in the organization.  
 
Lastly, there are no edges! 
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Verksamhetsberättelse – RUBIK 
Verksamhetsåret har varit bra för RUBIK. Många har kunnat närvara, förutom Umeå vilket har 
varit tråkigt. Vi har haft 4 träffar och börjat varje träff med en vända av runda bordet på ca 2 
timmar för att uppdatera varandra på fokusfrågor mellan träffarna. Överlag har det varit väldigt 
givande och fungerat bra. Vi har för första gången haft Slack som kommunikationskanal under året 
och det har gynnat samarbeten utanför mötestider.  

Mål och syfte 
Huvudsyftet med RUBIK har varit att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan RefTeCs 
medlemskårer samt inspirera arbetsgruppens medlemmar. Andra syften fick fastställas av 
arbetsgruppen, men skulle vara sekundärt och stadfäst av RefTeCs styrelse. Inga andra syften har 
tillkommit. 
 
Utöver detta kom arbetsgruppen fram till att fokus skulle ligga på att försöka att inte uppfinna 
hjulet igen utan ta vara på tidigare arbete och erfarenheter i arbetsgruppen samt göra det lättare för 
framtida arbetsgrupper. 
 

Medlemmar 

Oscar Holke, CHS 
Johanna Laussen, CHS 
 
Maja Andersson, LinTek 
Jakob Steneteg, LinTek (HT) 
Lina Grudd, LinTek (VT)  
 
Beatrice Wallgren, NTK (HT) 
Hanna Mellberg, NTK (VT) 
 
Elisabet Lövkvist, THS 
Simon Edström, THS (HT)  
Sebastian Wahlqvist, THS (VT) 

Peter Panduro, TKL 
Freja Andrea Dyrbye, TKL (VT)  
 
Marcus Bäcklund, TLTH 
Pontus Landgren, TLTH 
Hanna Järpedal, TLTH 
 
Cornelia Svärdström, UTN 
Ebba Fogelström, UTN (HT) 
Cecilia Bergström, UTN (VT) 
Hannes Thorell, UTN (VT)  
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Kalendarium och innehåll 

Träff 1 – 12-13 oktober, Stockholm och Tekniska högskolans studentkår 
Tema: Kvalitetssäkring 
Närvarande: Oscar Holke, Johanna Laussen, Maja Andersson, Jakob Steneteg, Elisabet Lövkvist, Simon 
Edström, Peter Panduro, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Cornelia Svärdström, Ebba Fogelström 
 
Under första träffen fördes diskussion om hur kårerna kan se till att lärosätenas kvalitetsarbete kan 
förbättras och utvecklas. För att få en bra diskussion presenterade alla kårer översiktligt hur 
kvalitetssäkringssystemet såg ut på respektive lärosäte.  
 
Träffen gästades av UKÄ och SFS. UKÄ presenterade formen för de kommande 
kvalitetsgranskningarna av lärosätena och tydliggjorde kårernas del i denna samt berättade om sina 
utmaningar gällande rekrytering av studenter och doktorander till utvärderingsgrupperna. RUBIK 
gav feedback på vad som kunde locka fler studenter att delta och efter träffen upplevde flera kårer 
en förbättrad relation till UKÄ, framförallt för de kårer som inte är medlemmar i SFS. Träffen 
gästades även av SFS i form av vice ordförande Jacob Adamowicz som pratade om SFSs nationella 
rekrytering av studentrepresentanter.  
 
I anslutning till träffen anordnades en träff mellan de kårer som har arkitektutbildningar, 
undergruppen KUBIK, som träffade Sveriges arkitekter och diskuterade kommande samarbete i 
form av en gemensam informationsbroschyr.  

Träff 2 – 21-22 november, Göteborg och Chalmers studentkår 
Tema: Pedagogik 
Närvarande: Johanna Laussen, Maja Andersson, Jakob Steneteg, Elisabet Lövkvist, Simon Edström, Peter 
Panduro, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Hanna Järpedal, Cornelia Svärdström, Ebba Fogelström 
 
Den andra träffen anordnades i samband med den sjätte utvecklingskonferensen för Sveriges 
ingenjörsutbildningar i Göteborg 22-23 november. Träffen inleddes med att respektive kår 
presenterade hur de olika lärosätena arbetar med pedagogisk meritering och bedömning av 
pedagogik i samband med rekryteringar och befordringar.  
 
Vi pratade om befintliga och möjliga samarbeten för insikt i pedagogik som exempelvis pedagogiska 
enheter och sakkunniga. Diskussionen handlade även om hur kårerna arbetar med pedagogiska 
utmärkelser, vilket ledde fram till en idé gällande ett eventuellt gemensamt RefTeC-pris inom 
pedagogik. Vi diskuterade även möjligheten att skapa en video - Studentens roll i arbetet att nå utbildning 
i världsklass  - som skulle förklara pedagogik och kursutvärderingar för gemene student. I 
utvärderingarnas anda så avslutade vi träffen med en utvärdering. 
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Träff 3 – 22-23 februari, Luleå och Teknologkåren 
Tema: Påverkan feat. INTORK 
Närvarande: Oscar Holke, Johanna Laussen, Lina Grudd, Elisabet Lövkvist, Sebastian Wahlqvist, Peter 
Panduro, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Cornelia Svärdström, Cecilia Bergström, Hannes Thorell 
  
I samarbete med INTORK presenterade vi och arrangerade en workshop gällande hur kårerna når 
ut med information. Vi diskuterade hur man visar upp de som arbetar med utbildningsfrågor och 
hur man sprider information om vad arbetet resulterar i.  
 
Workshopen mynnade ut i mycket konkreta förslag och utvecklingsområden för alla närvarande 
kårer. Exempelvis  

● THS slog ihop sina sociala medier för utbildning med de centrala kontona 
● LinTek började dela ut kaffemuggar med information på i tentaperioder 
● UTN och TLTH satte upp prickkartor med olika frågor för studenter att svara på för att 

genomföra snabba undersökningar 
● Toalettpapper/Skitviktigt diskuterades som kanal för informationsspridning 

 
Organisationsstrukturer och studentärendehanteringssystem var även ämnen som presenterades 
och diskuterades. Parallellt med det passet hade vi en diskussion gällande SFS och de kommande 
frågorna inför SFSs fullmäktige.  
 

Träff 4 – 18-19 april, Lund och Teknologkåren vid LTH 
Tema: Studentrepresentanter och doktorander 
Närvarande: Oscar Holke, Johanna Laussen, Maja Andersson, Lina Grudd, Elisabet Lövkvist, Sebastian 
Wahlqvist, Peter Panduro, Freja Andrea Dyrbye, Marcus Bäcklund, Pontus Landgren, Hanna Järpedal, Cornelia 
Svärdström, Cecilia Bergström, Hannes Thorell 
 
På årets sista träff diskuterade vi hur kårerna rekryterar studentrepresentanter och organiserar dessa. 
Vi diskuterade också hur vi kan erbjuda förmåner för utbildningsbevakarnas arbete och skapa en 
gemenskap kring att arbeta med utbildningsfrågor. Som lite återkoppling till tidigare träffar så 
diskuterades hur man kan introducera studiebevakning till gemene student och specifikt hur man 
kan göra detta under introduktionsveckorna.  
 
Ett pass handlade om hur vi kan arbeta mer för doktorander och deras utmaningar, speciellt lyftes 
frågan om institutionstjänstgöring.  
 
För de kårer som är medlemmar i SFS hölls ett pass om det kommande fullmäktigets stora frågor 
och kårernas ställning i dessa. Vi avslutade med att planera för den kommande 
RUBIK-överlämningen! 
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Avslutande reflektioner 
Inför året diskuterade vi hur vi praktiskt valde att lägga upp våra träffar där gruppen landade i 
lunch-till-lunch träffar som i första hand placerades i anslutning till eventuella konferenser. Detta 
har fungerat bra och rekommenderas till nästkommande grupp. Överlag reser utbildningsbevakare 
mycket under sitt år men vi är alla överens om att RUBIK-resorna har varit värda att åka på och 
prioritera.  
 
Vi satte också som mål att inte försöka uppfinna hjulet igen på varje träff men det har varit en 
utmaning. Vi har därför försökt skicka med detta till våra efterträdare under överlämningen i och 
med bättre dokumentering av möten och delning av organisationskartor i förväg. 
 
Något som vi varit mindre bra på är att se till så att den som är värd för en träff inte planerar alla 
pass. Detta rekommenderar vi nästa års RUBIK att tänka på - att som värd för en träff ansvara för 
att planera pass bör vara ett aktivt val. 
 
Vi har haft svårt att få med de som inte var med på överlämningen förra året (Umeå) i gruppen. En 
praktisk grej är att de inte riktigt kom med i vår Slack och vi glömde skicka info om träffar på mail. 
Därför rekommenderar vi nästa års RUBIK att komma ihåg att maila ut info ibland. Det kan även 
vara bra att skicka ut sammanfattande anteckningar från träffarna så att de som missar vet vad som 
har hänt.   
 
Överlag så har träffarna gett flera konkreta idéer och inspirerat till arbete både inom kåren och mot 
lärosätet. Många vittnar om att en RUBIK-träff ger mycket extra energi efter tuffa tider på 
hemmaplan, och vi rekommenderar starkt att prioritera arbetsgruppens träffar! 
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Operational Report – STORK 
STORK has had three meetings and two skype meetings. The first meeting was about equal 

opportunities and incidents, the second about work environment and #metoo and the third was 

together with STARK about alcohol culture and reception. During all meetings, we have talked 

about our survey Hur mår teknologen och naturvetaren and that have been the main topics on the 

two skype meetings. We haven’t analyzed the data given to us by STORK 16/17 since it wasn’t 

statistically good, and instead we have created a game plan for how the following years can work 

with the survey.   

Purpose 
STORK will work for a good collaboration between the member unions regarding student welfare 

questions such as working environment, equal opportunities, reception, policies and plans for 

handling crises. STORK should function as a forum for exchange of experiences between the 

unions to develop each union within the student welfare areas, but also as a competence 

development for the participants. STORK should also function as a tool for collaboration between 

the member unions.  

Members 

TKL  

Tova Nilsson, Head of social affairs, 17/18 

Johan Jatko, Head student safety officer, 17/18 

 

NTK  

Emilia Modig, Head of social matters, 17/18 

 

UTN 

Elin Olby, Head of student welfare affairs, 17/18 

 

THS 

Chaitanya Tendolkar, Head of student welfare 17/18 

Alexander Hesseborn, Reception coordinator, 17 

Johanna Kuniholm, Reception coordinator, 18 

 

LinTek 

Amanda Norberg, Head of welfare and student support, 17/18 

 

ChS - Chalmers 

Lisa Winberg, Student welfare and campus life officer, 17/18 
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TLTH 

Tobias Wrammerfors, Head of Social Affairs 17/18 

Calendar and Contents 

Meeting 1 – 9-10 october, Umeå, Umeå teknolog- och naturvetarkår 

Present 

Lisa (ChS) 

Chaitanya (THS) 

Alexander (THS) 

Tobias (TLTH) 

Emilia (NTK) 

Elin (UTN) 

Amanda (LinTek) 

Tova (TKL) 

Equality and discrimination 

Most of the meeting was spent discussing equality and discrimination, both how the different 

student unions work with it and which challenges remain. Gender equality and the minimization of 

discrimination is one of the largest joint challenges (note: this meeting was held before the #metoo-

movement started) that several student unions would focus on throughout the year. In addition, the 

effect of socioeconomic factors on our members was discussed, as our educations often require 

expensive textbooks and materials and the cost of housing in some cities is unreasonably high. 

Student incidents 

The unions discussed how they handle student incidents and what routines exist. In Lund, the 

union has a complaint form available for all students where the submissions are sent to different 

positions within the union leadership depending on whether they concern educational, work-

environmental or equality-related issues. They also have a similar form for section volunteers to 

report issues they have handled so that the union centrally can get better oversight. 

In addition, tough-to-handle cases such as crises and deaths were discussed, focusing on how one 

best prepares for such cases. 

Broader recruitment 

A short session was devoted to discussing broader recruitment and and participation, as the latter 

was included in a new law change. The conclusion was that the student unions would primarily be 

involved through monitoring the process. 

Hur mår teknologen och naturvetaren(HMTN) 
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During last year, the HMTN survey was sent out to all student unions, and graphs and responses 

were handed over from STORK 16/17 for it to be compiled to a report. After discussion, it was 

concluded that no one in STORK had the time or competence required to analyze the date to a 

complete and professional report, especially considering it’s dubious statistical value due to the low 

response rate. The conclusions from this meeting would eventually lead to the decision to cancel 

work on the 2017 report. 

 

Skype meeting 6 november 
Present: Elin, Chaitanya, Alexander, Amanda, Lisa, Tobias 

About Hur mår teknologen och naturvetaren 

The primary reason for a skype meeting was to update everyone on the work with HMTN. Tobias 

reported back from his predecessor Eric Mace regarding how the survey was put together. We got 

the recommendation to keep the survey and publish the results. Due to the lacking statistical 

evidence and confusing graphic layout, we decided to not continue working on the survey and 

instead create a better handover document including a plan for the HMTN. 

 

Since some of the universities use HMTN as their only source of student evaluation we decided to 

use the results as it is right now in case that the universities requests it.  

Enkätfabriken 

Our evaluation of the company and what they produced to us was not very good. We were not 

pleased and we have not been able to get our raw-data so we could redesign what they sent us. Our 

recommendation is to not use Enkätfabriken again.  

Meeting 2 – 4-5 december, Linköping, LinTek 

Present  

Lisa (ChS) 

Chaitanya (THS) 

Alexander (THS) 

Tobias (TLTH) 

Emilia (NTK) 

Elin (UTN) 

Amanda (LinTek) 

Tova (TKL) 

Johan (TKL) 

 

Hur mår teknologen och naturvetaren 
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During a skype meeting in november STORK decided to not invest any more time on the analysis 

of previous year’s results, due to a low answer frequency and the fact that the whole poll was very 

confusing. Instead, a long term plan for how the poll should be handled was started. STORK 

agrees that having data for the different student unions is good, because it makes comparisons 

between the unions easier. STORK also agrees that the poll should have as little impact as possible 

on STORK’s workload.  

#metoo 

In light of the #metoo campaign, all student unions have worked differently regarding the 

harassment question. A common view amongst all student unions is that there should be zero 

tolerance for sexual harassment on all universities, and statistics show that there are very few 

registered cases across all represented universities. Discussions occurred regarding how such cases 

are registered, what consequences have happened, and which areas are student unions versus 

universities responsible for. Several student unions mentioned that they have observed Chalmers 

and made “Chalmers surveys” of their own, like the one that was sent out in november.  

Psychosocial health 

A discussion about our students health, because many surveys show that stress is a recurrent 

problem. We compared our different student health cares and what type of other university organs 

work with the student psychosocial health and environment. A finding we made was that very few 

student health cares are operativ in the evenings, when most of our students are unoccupied, which 

is something Uppsala has pointed out to their university. Another interesting thing that was 

brought up is that learning takes more energy than “usual work” for the same amount of time, 

whereas the 40 hour per week workload for a student is higher than for a working person.  

There was also a short discussion about how the courses arrangements affects the stress levels, 

because the courses of technical education are usually pretty hard in comparison to the credits 

worth which makes CSN a stress factor to a lot more technical students than for example arts 

students.  

Something that was brought up was the situation of the student union management  team and other 

engaged students, because of the required work effort and required working hours. 

Fault reports 

The different fault reporting systems at the student unions were discussed and compared. At some 

student unions the fault reporting process is so complicated that the head of social affairs (or 

equivalent) handles reports from students, and sends these reports to the university. The discussion 

continued with how we can get the universities to have clear and simple systems for fault reports, 

and how information should be spread to students. 

Ecological sustainability 
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Presentation of what the different student unions and universities do to secure a sustainable future. 

At some student unions environmental projects are the responsibility of the head of social affairs, 

but generally all student unions have societies and subgroups that are responsible for the question 

instead. 

 

Meeting 3 (together with STARK) – 8-9 february, Göteborg, Chalmers 

studentkår 

Present from STORK:  

Lisa(ChS) 

Amanda(LinTek) 

Chaitanya(THS) 

Johanna(THS) 

Tova(TKL) 

Tobias(TLTH) 

Emilia(NTK) 

Elin(UTN) 

 

Present from STARK:  

Sofia Törnkvist (ChS) 

Cornelia Källström (NTK) 

Adam Miguel Acosta (THS) 

Hardik Baja (THS) 

Gunnar Granlund (TLTH) 

Jakob Nilsson (TLTH) 

Aleksi Evansson (LinTek) 

 

Alcohol and drugs 

The discussions where about the alcohol and drug culture that is at the unions today, how it has 

developed and how the unions are working with the question. Something all the unions have in 

common is elaborated alcohol policies that are updated continuously. With drugs getting more and 

more accepted in the society, the unions need to work with clear guidelines regarding handling drug 

issues. Drugs are prohibited everywhere but many of us lack action plans if somethings comes up.  

 

Reception 

Topics that were discussed were participation, returning problems, the splitting of the reception 

between the union and the sections, the economics regarding the reception and the alcohol 
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consumption during the reception weeks. Reception is handled differently on all unions - in some 

management teams there are full-timers working with planning and performing the reception while 

other unions have volunteers taking care of everything.  

 

All of our unions are having trouble integrating international students, especially in committees and 

societies. We think that it depends on both language barriers, the durance of the engagements and 

maybe even cultural differences. We all send out information in english in order to include 

everyone, but the events are seldom in english, thus increasing the gap between national and 

international students. However, all unions know about this problem and are working on it.  

Party planning committees 

The unions introduced each other to their party planner organisations and how they collaborate 

with each other and the full-timers. We discussed how they work with alcohol culture and also how 

they can set a standard for the union’s party life, especially during the reception.  

 

 

Skype meeting 12 april 
Present: Tova, Chaitanya, Johanna, Amanda, Lisa, Tobias  

Hur mår teknologen och naturvetaren 

To close the work with HMTN after many discussions with both STORK and KORK we disussed 

the topic once more during a skype meeting and decided to create two documents for future 

STORK groups.  

 

Amanda and Lisa was given the responsibility to create a game plan for how the next generations 

STORK should work with HMTN and if any other Reftec group should be involved.  

 

Tobias and Tova was given the responsibility to create a handover document regarding how 

STORK have worked with and used HMTN in the past.  

STARK 

There have been some issues within STARK during the year 17/18 and STORK was asked for 

opinions and reflections on how we can possibly combine our different areas.  

 

We believe that there is to many different positions within STARK and that they might benefit 

from splitting up into STARK and MARK. We also talked about that maybe they should try to split 

up their meetings so that people can choose which meetings they want to go to.  
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Final Reflections 
We have had a good year! Our meetings have been very efficient and we have created good 
handover documents that future STORK can use.  
 
All of us have had a hectic year due to #metoo and the issues we had with HMTN when we started 
our year as STORK. #metoo proposed different struggles for each union and took up a lot of our 
time.  
 
Hopefully, our input to the STARK dilemma will help them get a better group next year and more 
efficient work and a better group dynamics.  
 
Outside of our meetings, we have been discussing a lot about workload, stress levels and other 
issues that goes with the positions as head of social affairs. We have focused on not crashing and 
we managed to be the first STORK in a long time with all our members feeling okay at the end of 
our year (even though most of us are tired after a full year).  In addition to getting to vent and rant, 
it has been a way of strengthening our group and  what has made us friends outside of work hours.  
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Verksamhetsberättelse – SMURF 
Arbetsgruppen har ej bedrivit någon verksamhet under verksamhetsåret 2017/2018. 
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Verksamhetsberättelse – VORK 
Under verksamhetsåret 2017/18 har VORK haft fyra konferenser tillsammans och två 
överlämningsträffar. Konferenserna under årets gång har fokuserat mycket på hur de olika kårerna 
jobbar med ekonomi, arbetsledning och arbetsbelastning både för VKOn och KOn. Dock har alla 
träffarna mer eller mindre frivilligt präglats av diskussioner och arbete kring förberedandet av 
GDPR. 
 
Under överlämningarna har fokus legat på teambuilding och arbetsgruppens syfte tillsammans med 
planering och utvärdering av träffarna.    
 
I samråd med alla konferenser och överlämningarna har även VORK haft diverse samkväm och 
aktiviteter för att ge en med personlig utveckling och avkoppling tillsammans med träffens 
kunskapsutbytet. 

Mål och syfte 
VORK är ett organ inom Reftec, Vice Ordförandes Rådskonferens, som utbyter information och 
erfarenheter, samarbetar samt diskuterar budget- avtals- och förvaltningsfrågor. Läs mer: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reftec och http://reftec.se. 
 
VORK:s verksamhet ska underlätta och öppna kommunikationen mellan kårerna.  
VORK ska agera bollplank för sittande Vice ordförande eller motsvarande på Reftecs kårer. 
Konferenserna har som syfte att vara en inspirationskälla samt vara ett forum där man kan dela 
erfarenheter och idéer. Träffarna kan även fungera som en plattform för att tillvarata de externa 
perspektiven på verksamheten de andra kårerna har. Medlemmarna skall också möjliggöra och 
uppmuntra till kontakt och utbyte utöver träffarna. 
 
VORK har haft tre konkreta mål med årets verksamhet. 

● VORK ska ha givande diskussioner som är välplanerade och relevanta för så många parter 
som möjligt.  

● VORK ska sträva efter alltid delta på träffarna.  
● Uppnå förståelse för andra kårers situationer och verksamheter.  

 

Medlemmar 
Elsa Stark  Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet (TKL) 
Anders Nilsson  Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) 
Josefin Lövdahl  Chalmers studentkår (Chs) 
Amanda Granqvist Linköpings teknologers studentkår (LinTek) 
Ryll Åman  Tekniska Högskolans studentkår (THS) 
Emanuel Eriksson Uppsala Teknolog och naturvetarkår (UTN) 



 

 

 
 

Föreningen Reftec 
Sveriges teknologkårer i samverkan 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Uppsala, 2018-06-19 
Sida 2 (5) 

 

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post: 
Chalmers Studentkår Sven Hultins gata 4 412 58  Göteborg 031 - 772 39 02 ko@chalmersstudentkar.se 
Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan 581 83  Linköping 070 - 269 45 85 ko@lintek.liu.se 
Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas väg 15-19 100 44  Stockholm 08  - 790 98 84 ordf@ths.kth.se 
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87  Luleå 070 - 686 25 89 ko@teknologkaren.se 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a 223 62  Lund 070 - 418 79 21 ko@tlth.se 
Uppsala teknolog- och naturvetarkår Uthgård 752 37  Uppsala 018 - 57 25 21 ordf@utn.se 
Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet 901 87  Umeå 070 - 606 62 76 ko@ntk.umu.se 

 
 

Kalendarium och innehåll 

Överlämning – 20–22/6 Stockholm, THS 
Närvarande: Alla kårer 
I juni träffades alla kårer i Stockholm för överlämning med de tidigare vice ordförandena.  Vi fick 
lära känna varandra och göra en planering för året. Vi gick även igenom varför vi har detta 
samarbete med varandra och skrev en gemensam VORKsamhetsplan.  
 
Träff 1 – 4/10 Göteborg, Chalmers 
Närvarande: TLTH, UTN, THS, TKL, Chs, LinTek, NTK, KORK+VORK 
 
Verksamhetsårets första riktiga träff ägde rum i Göteborg tillsammans KORK. Fokus på den här 
träffen var ledarskap och samarbetet mellan kårordförande och vice kårordförande. Det var även en 
del diskussioner kring hur framtiden ser ut för STARK/STORK/SMURF. 
  
Vi diskuterade hur ansvarsfördelningen ser ut i arbetsledningen mellan kårordförande och vice 
kårordförande. Vem som har officiellt ansvar och hur det hanteras att vice kårordförande ofta får 
mer av det praktiska ansvaret i och med att denne i regel befinner sig mer på kontoret.  
 
Vi gick även igenom vilka rutiner vi har på de olika kårerna för arbetsledningen men även hur vi 
hanterar arbetsbelastning, både för oss och för de övriga arvoderade. Därefter diskuterades de 
interna organisationernas uppbyggnad och detta inleddes med att alla kårer fick berätta hur 
respektive kårs organisation är uppbyggd med ledningsgrupp, styrelse och fullmäktige. Under 
passets gång diskuterades även vilka styrdokument som finns, hur, när och vem som får ta vilka 
beslut.  
 
Träffen innehöll även ett pass om avtal och under detta diskuterades hur avtal arbetas fram inom 
respektive kår, vem som får gå in i avtal och hur man kan delegera ansvaret vidare. Diskussionerna 
utgick från en checklista som en av kårerna hade med sig. 
 
Träff 2- 30/11- 1/12 – Luleå 
Närvarande: TLTH, UTN, TKL, THS, Chs, LinTek (via samtal på slack) 
 
Träff två genomfördes i Luleå, vilket var första gången på flera år. Under träffen pratade vi om den 
dagliga verksamheten som bedrivs på de olika kårerna och hur den ser ut. Många av oss hade 
liknande arbetsuppgifter där ekonomi och arbetsledning var två av de större uppgifterna som 
många av oss jobbade med varje dag. Vi gjorde även en avstämning med vad vi sköter för uppgifter 
under olika tidsintervaller. Vad det är som görs dagligen, veckovis, månadsvis och terminsvis. Vi 
pratade även om hur vi hann med allting och hade koll på vad som behövde göra, om det fanns 
någonting som vi ville förändra eller om det fanns någonting som du inte visste om när du klev på 
din post.  
 
Då den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft under vårt verksamhetsår har det pratats 
mycket om denna och vi har under många av träffarna utbytt funderingar och tankar med varandra. 
Under detta pass diskuterade vi hur vi hanterar personuppgifter på kåren och vad vi använder dem 
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till. Tillsammans delade vi med oss om hur vi förbereder oss inför GDPR och hur det påverkar vår 
medlemshantering och den övriga verksamheten.  
 
Tredje passet handlade om hur de olika kårerna lägger upp sitt arbete vid ekonomihantering och 
liknande. Hur man lägger upp sitt arbete, vad man använder sig av för ekonomitjänst och vilket 
mandat man har att ta egna beslut. Där vi alla skilde oss åt, då vi alla har olika förutsättningar och 
arbetar på olika sätt.  
 
Sista passet pratade vi kort om de försäkringar som vi har för de olika kårerna och hur de ser ut. Vi 
pratade även lite om friskvårdsbidrag till de arvoderade.  
 
Träff 3 – 29-30/1 Linköping, LinTek 
Närvarande: TLTH, UTN, LinTek, TKL, Chs 
 
Under den tredje konferensen diskuterade VORK kring förvaltning av ekonomi. Vi gick igenom 
hur de olika kårerna lägger sina budgetar, vilka strukturella olikheter de hade och hur budget 
läggnings processen för respektive kår såg ut. Vi diskuterade också hur de olika kårerna hanterade 
sparande både gällande ekonomiska placeringar och bokföringsfonder. Vi diskuterade mycket kring 
hur man jobbar aktivt med sparande, vem som är ansvarig och huruvida man tar hänsyn till etiska 
perspektiv vid sparande.  
 
Under konferensen lade vi till ytterligare två diskussion pass, ett om “Övriga frågor” och ett om 
GDPR. Under passet GDPR gick vi igenom hur långt kårerna kommit i deras arbete och vi 
diskuterade olika situationer som drabbas av GDPR. Under övriga frågor diskuterade vi  övrig 
funderingar funderingar och ämnen som inte varit planerade i passen. Detta innefattade bland annat 
friskvård, ägardirektiv, anställda och arbetsbeskrivningar för VKO.      
 
Träff 4 – 22-23/3 Lund, TLTH 
Närvarande: Alla kårer 
 
Verksamhetsårets sista konferens skedde i lund. På agendan stod planering av överlämning för 
VORK, kårernas egna interna överlämning samt redovisning och bokslut. Vi passade även på att 
ännu en gång prata om GDPR då det var en av de större sakerna hos alla kårer vid den här tiden, 
två månader innan den 25 maj. 
  
Kring den egna överlämningen diskuterade vi mest rutinerna kring den personliga överlämningen 
och vad som är viktigt att få med sig i början av året. Vi pratade även en del om den gemensamma 
överlämning med alla heltidare och styrelse och hur den läggs upp på bästa sätt för att få ihop en 
sammansvetsad grupp samtidigt som relevant information går fram. 
  
För VORK-överlämningen planerade vi hur passen ska se ut och vem som är ansvarig för att 
förbereda vad. 
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Överlämning – 18-20/6 Uppsala, UTN 
Närvarande: Alla kårer 
 
Den avslutande träffen för året, träff 5 tillika överlämning skedde i Uppsala där alla kårer för första 
gången i VORK-sammanhang var representerade i och med att även Umeå valt att tillsätta en vice 
ordförande. Dagarna inleddes med två pass där det första hade  huvudfokus på att försöka 
överlämna våra erfarenheter i vad detta samarbete gett oss. Hur vi sett på VORK, samt hur våra 
respektive kårer fungerar.  Medans det andra gav var och en chansen att göra bort sig i grupp 
genom lite teambuildande lekar. Men det fanns också tid och utrymme för att de som skulle gå på 
sin post fick börja diskutera om hur de vill genomföra sitt år och vad de önskade få ut av 
samarbetet, medans de som lämnade sina poster kunde sätta sig och börja förbereda datumförslag 
för det kommande årets träffar. 
 
Dag två bestod av tid för de tillträdande att få planera sina träffar inför hösten, och även sätta sina 
datum för träffarna, medans de avgående fick möjligheten att utvärdera, och beskriva sitt år i skrift i 
forma av detta dokument. Inspirationsföreläsningen av Inga Ingenjör hölls under eftermiddagen 
och verkade vara uppskattad av alla på plats. Även om man var tvungen att bli mer fysisk än man 
förväntat sig… Det sista passet var ett gemensamt mellan VORK & KORK där man fick lyfta 
skillnader i varandras uppdelning, samt prata om ett antal svårigheter som uppstått under året.  
 
Dagen avslutades med middag, och kväll på nation för de som önskade det. Och avgående fick 
chansen att tacka av varandra, samtidigt som man upplever att de tillträdande fått en bra kontakt, 
och man ser ljust på det framtida året.  

Avslutande reflektioner 
Tillsammans har vi under året utbytt erfarenheter och tankar med varandra. Det har varit högt i tak 
och ingen har känt att det finns en fråga för dum för att inte ställa. 
 
Vi bestämde tidigt att många av våra träffar skulle inkludera GDPR och hur vi arbetat för att 
anpassa våra verksamheter till den nya dataskyddsförordningen. I denna fråga, liksom många andra, 
delade vi med oss av det material som arbetats fram hos respektive kår för att kunna ge input på 
arbetet.  
 
Mellan träffarna hördes vi också av, oftast över Slack, men också över mail och telefon. Det har 
varit vissa specifika frågor som man har funderat på, och velat ha någon input på hur man arbetar 
med detta på de andra kårerna runt om i Sverige.  
 
Följande har varit bra: 
-Bra närvaro på träffarna och har visat förståelse för att vi har olika typer av kårer och olika 
förutsättningar för vårt arbete.  
-Högt i tak och visad förståelse för arbetsbelastning på de olika kårerna. 
-Vi har haft väldigt roligt och kommit nära varandra i gruppen samt har lyckats besöka alla kårerna. 
-Det har fungerat bra att ha träffarna lunch till lunch. 
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Följande skulle kunna utvecklas: 
-Underlaget till passen kunde varit tydligare. 
-Handlingarna hade kunnat komma ut något tidigare. 
-Utveckla diskussionerna, inte bara prata om hur man gör på varje kår utan vrida lite på det. Det 
hade varit intressant att diskutera frågeställningarna och hur man hade velat göra i en optimal värld.  
-Utveckla träffen med KORK och hinna komma ihop i VORK innan man träffar en större grupp 
och diskuterar med dem i gemensamma frågeställningar.  
 
Till sist vill vi tacka för vårt år och ser fram emot att få se vad som händer i framtiden! 
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Verksamhetsberättelse – [STARK 17/18] 
Under året var tre fysiska träffar planerade. Det första mötet ställdes in på grund av bristande 
anmälningar. De två följande träffarna genomfördes enligt plan. 

Mål och syfte 
Här skrivs arbetsgruppens mål och syfte, tas från verksamhetsplanen. 

Medlemmar 
ChS - Sociala enhetens vice ordförande 
LinTek - Mottagningsansvarig Linköping 
LinTek - Mottagningsansvarig Norrköping 
LinTek - München Hoben general 
LinTek - Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar 
NTK - Head of the student union house 
THS - Events Chief 
THS - Head of Social and International Relations 
TKL - Phaestmästare 
TLTH - Aktivitetssamordnare 
TLTH- Head of Introduction 

Kalendarium och innehåll 

Träff [1] – [28/09-29/09], [Linköping och LinTek] 
Närvarande: [N/A] 
  
Träffen i Linköping var inriktad på stora arrangemang, alkoholkultur och krishantering. Mötet var 
planerat och kallelse gick ut men träffen ställdes dessvärre in på grund av brist på anmälda. 
Diskussionspunkter flyttades till Träff [2]. 
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Träff [2] – [30/11-1/12], [Umeå och NTK] 
Närvarande: [Carl Welin Brook (NTK), Irma Wenhov (LinTek), Linnea Lidén (THS), Magnus 
Hammarlind (THS)] 
  
Träff [2] i Umeå var den första träffen där en majoritet av STARK hade möjlighet att närvara. 
Temat var Aktiviteter och Event och behandlade frågor som skulle tas upp under Träff [1] samt frågor 
som, enligt verksamhetsplanen, planerats inför Träff [2]. De planerade frågorna till Träff [2] var 
kring funktionärer, sektioner och medlemmar. 
  
Träffen inleddes med frågor menade åt Träff [1]. Först på agendan var stora arrangemang där 
säkerhet, externa kontakter, varumärkeskoppling, inkludering och miljöperspektiv. Det var 
diskussioner kring kåröverskridande likheter och skillnader samt hur kårerna agerar med 
tredje-parter, exempelvis: ordningsvakter, artister, alkoholfritt och varumärkeskoppling. 
Ämnet gick vidare till inkludering och hur studentlivet balanserar studiesociala- och 
arbetsmarknads-relaterade evenemang. Kontentan blev att många event är alkohol-orienterade med 
anledning att alkohol är en större inkomstkälla. 
Den sista delen i frågeunderlaget var miljöperspektiv, hållbart engagemang och arrangemang. 
Slutsatserna blev: jobba inte för mycket, fokusera på studier, minimera slöseriet och öka 
källsortering. 
  
Pass 3 som behandlar ”Träff [2]-frågorna” inleddes med krishantering och vad det finns för olika 
lösningar till olika situationer. Vissa skolor har även egna krishanteringsplaner för mer extrema 
kriser som exempelvis dödsfall.  

Träff [3] – [8/2-9/2], [Göteborg och ChS] 
Närvarande: [STORK: Lisa, Amanda, Chaitanya, Tova, Tobias, Emilia, Johanna, Elin 
STARK: Sofia Törnkvist (ChS), Cornelia Kjellström (NTK), Adam Miguel Acosta (THS), Hardik 
Baja (THS), Gunnar Granlund (TLTH), Jakob Nilsson (TLTH), Aleksi Evansson (LinTek)] 
 
Se STORK för samma träff. 

Avslutande reflektioner 
Här skrivs en utvärdering av året och era upplevelser. 
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 822002-1664  Balansrapport  Utskrivet:  18-10-22

 Preliminär  12:13
 Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30  Senaste vernr:  5
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 17-07-01 - 18-06-30

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar
 1332  SEB Aktiesparfond  22 996,87  0,00  22 996,87
 1333  SEB Europafond  21 149,91  0,00  21 149,91
 1335  SEB Korträntefond SEK-Lux  57 631,61  -39 446,08  18 185,53
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  101 778,39  -39 446,08  62 332,31

 S:a Anläggningstillgångar  101 778,39  -39 446,08  62 332,31

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1930  SE-banken  71,42  5 050,00  5 121,42
 S:a Kassa och bank  71,42  5 050,00  5 121,42

 S:a Omsättningstillgångar  71,42  5 050,00  5 121,42

 S:A TILLGÅNGAR  101 849,81  -34 396,08  67 453,73

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2091  Balanserad vinst/förlust  -103 049,81  44 950,00  -58 099,81
 2099  Redovisat resultat  44 950,00  -54 303,92  -9 353,92
 S:a Eget kapital  -58 099,81  -9 353,92  -67 453,73

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -43 750,00  43 750,00  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -43 750,00  43 750,00  0,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -101 849,81  34 396,08  -67 453,73

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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 822002-1664  Resultatrapport  Utskrivet:  18-10-22

 Preliminär  10:39
 Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30  Senaste vernr:  5
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 17-07-01 - 18-06-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Övriga rörelseintäkter

 3961  Reavinst  10 553,92  10 553,92
 S:a Övriga rörelseintäkter  10 553,92  10 553,92

 S:a Rörelseintäkter mm  10 553,92  10 553,92

 Bruttovinst  10 553,92  10 553,92

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 6570  Bankkostnader  -1 200,00  -1 200,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 200,00  -1 200,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -1 200,00  -1 200,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  9 353,92  9 353,92

 Rörelseresultat efter avskrivningar  9 353,92  9 353,92

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  9 353,92  9 353,92

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  9 353,92  9 353,92

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  9 353,92  9 353,92

 Resultat före skatt  9 353,92  9 353,92

 Beräknat resultat  9 353,92  9 353,92

 8999  Redovisat resultat  -9 353,92  -9 353,92
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BILAGA 7.1.2 – REFTECS STADGA 
Bakgrund 
THS ingår i föreningen Reftec, Sveriges teknologkårer i samverkan. I föreningen Reftec behöver varje 
medlemskårs högst verkställande organ godkänna stadgan för att Reftecs styrelse ska kunna besluta om 
förändringar i densamma. De senaste ändringarna i stadgan är gjorda den 9 oktober 2018, efter samråd 
med övriga kårer inom föreningen. Under föregående verksamhetsår behandlades stadgeändringar på 
samtliga kårer och förhoppningen är nu att alla medlemmar är överrens om förändringarna.   

Bifogade filer 
• Reftecs stadga reviderad 10 oktober 2018. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårstyrelsen att  

Att 1 Bifalla den nya versionen av Reftecs stadga enligt bilaga.  
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STADGAR 
  
KAPITEL 1 SYFTE 

1.1 Syfte Den ideella föreningen Reftec är en partipolitiskt och religiöst 
obunden samarbetsorganisation för sammanslutningar av studenter 
som studerar vid tekniska lärosäten. Reftec har till ändamål att 
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för utbyte 
och god sammanhållning mellan medlemmarna.  

  
KAPITEL 2 MEDLEM 

2.1 Medlem Reftecs medlemmar är organisationer som huvudsakligen 
representerar studenter inom tekniska utbildningar på högskolenivå. 

2.2 Medlemskap Medlemskap i Reftec må beviljas av Reftecs styrelse efter skriftlig 
framställan från studentsammanslutningens högsta beslutande organ 
samt efter beredning i medlemmarnas högsta verkställande organ. 
Styrelsens beslut skall vara enhälligt. 

2.3 Utträde Utträde ur Reftec kan endast ske vid övergång till nytt verksamhetsår. 
Avsikt att utträda måste anmälas till Reftecs styrelse senast en månad 
före verksamhetsårets slut.  

2.4 Uteslutning Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot Reftec eller bryter mot 
denna stadga utesluts om övriga medlemmar vid två på varandra 
följande styrelsesammanträden enhälligt så beslutar. Innestående 
medel förverkas, skulder förfaller till omedelbar betalning. 

  
KAPITEL 3 FUNKTIONÄRER 

3.1 Funktionärer Funktionärer i föreningen Reftec är 

• Styrelsen (Kap 4) 
• Revisor (Kap 7.3) 
• Medlemmarnas representanter i Reftecs arbetsgrupper. 

  
KAPITEL 4 STYRELSEN 

4.1 Befogenheter Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ. 
4.2 Sammansättning Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen 

KORK. 
4.3 Åligganden Det åligger styrelsen att: 

• sammanträda vid behov, dock minst en gång per 
verksamhetsår 

• förvalta dokumentet “Riktlinjer för arbetsgrupper inom 
Reftec”  

• fastställa balans- och resultaträkning för föregående 
verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller 
täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. 
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4.4 Beslutsförhet 

 

Styrelsen är beslutsför om samtliga representanter är närvarande. Vid 
förfall av ordinarie styrelseledamot utses personlig suppleant av 
ordinarie ledamot. Vid Uteslutning (2.4) anses styrelsen beslutför även 
vid förfall av ledamot för berörd medlem.  

  
KAPITEL 5 ARBETSGRUPPER 

5.1 Arbetsgrupper Reftec består av och dess verksamhet utgörs av följande fristående 
arbetsgrupper: 

● Kårordförandes rådskonferens, KORK 
● Vice ordförandes rådskonferens, VORK 
● Studiesociala utskottens ordförandes rådskonferens, STORK 
● Studiesocialt- och Alkoholansvarigas rådskonferens, STARK 
● Arbetsmarknadsgruppen, ARG 
● Reftecs utbildningsbevaknings- och 

internationaliseringskommitté, RUBIK 
●  Samråd under Reftec förvaltning, SMURF 
● Informationsansvariga och tidningsredaktionsordförandes 

rådskonferens, INTORK  
  
5.2 Verksamhet Varje arbetsgrupp bestämmer själv verksamhet och mål för 

arbetsgruppen. Målen får dock inte strida mot de riktlinjer som 
styrelsen har fastställt för Reftecs generella verksamhet. 

Reftecs verksamhet beskrivs i “Riktlinjer för arbetsgrupper inom 
Reftec”. 

  
  
KAPITEL 6 PROCEDURREGLER 

6.1 Omröstning Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning skall ske 
öppet. Beslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet bland 
de röstande. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

6.2 Adjungering Utöver röstberättigad må ständigt eller för viss fråga tillfälligt 
adjungerad tilldelas närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. närvara vid 
möten med yttrande- och förslagsrätt. 

6.3 Bordläggning Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte. 
6.4 Deltagande i beslut Ingen må delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken 

vederbörande är ansvarig eller äger ett ekonomiskt intresse i. 
6.5 Kallelse Styrelsen och arbetsgrupperna sammanträder på kallelse av ledamot 

medlem som står som värd för mötet eller av styrelsen utsedd 
ledamot. Extra styrelsesammanträde kan sammankallas av revisor eller 
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minst två ledamöter medlemmar. Kallelse till sammanträde skall 
utsändas till ledamöter minst 14 dagar i förväg. 

6.6 Föredragningslista Föredragningslista skall utsändas till ledamöter senast sju 7 dagar före 
mötet. Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslistan kan 
endast tas om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. 

  

6.7 Protokoll Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokoll justeras av 
mötesordförande jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson. 
Minnesanteckningar skall föras vid arbetsgruppssammanträde. 
Minnesanteckningar justeras av mötesordförande. Protokoll, 
minnesanteckningar och av Reftec utgivna publikationer skall 
arkiveras. 

  
KAPITEL 7 EKONOMI 

7.1 Verksamhetsår Reftecs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni. 
7.2 Firmateckning Reftecs firma tecknas av styrelsen i förening, eller av den som 

styrelsen utser. 
7.3 Revision Reftecs verksamhet granskas av styrelsen. Reftecs förvaltning och 

räkenskaper granskas av en revisor. Revisor för nästkommande 
verksamhetsår utses av styrelsen. Styrelsen skall före september 
månads utgång överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse 
avseende föregående verksamhetsår till revisor. Revisor skall före 
oktober månads utgång avge berättelse över företagen revision. 
Årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall 
utsändas till medlemmarna senast 20 november. 

Revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
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7.4 Ansvarsfrihet 
 
 
 

7.5 Medlemskårs åtaganden 

Frågan om ansvarsfrihet för Reftecs styrelse prövas av respektive 
medlems högsta verkställande organ. 

 

Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgetera för minst 4 
träffar per person och år i arbetsgrupperna KORK, VORK, RUBIK 
och ARG.  

Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgetera för minst 3 
träffar per person och år i arbetsgrupperna STORK, STARK och 
INTORK.  

 
  
KAPITEL 8 STADGAN 
   8.1 Stadgeändring Stadgeändring beslutas av styrelsen efter godkännande av respektive 

medlems högsta verkställande organ. 
   8.2 Stadgetolkning Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess 

respektive medlems högsta beslutande organ beslutat annorlunda. 
Styrelsens tolkningar skall protokollföras och inom sju dagar 
rapporterats till respektive medlems högsta beslutande organ. Kan 
medlemmarnas högsta beslutande organ inte enas skall ärendet 
hänskjutas till skiljeman. 

  
KAPITEL 9 UPPLÖSNING 
   9.1 Upplösning För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig 

egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra 
följande verksamhetsår. 

 



Motion angående prövning av pc- och presidiebeslut

KF-02

Bakgrund
När den förra ändringen rörande pc-beslut gick genom hävdade vi att de borde prövas inte
bara bifogas. Den nuvarande styrelsen höll med och menade att besluten kommer att prövas.
Men denna motion skulle även för framtiden försäkra detta.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:

att i THS stadga, under §3.6.4 Beslut ändra “Beslutet skall även skickas till revisorerna och
bifogas till nästkommande styrelsemöte för transparensens skull.” till “Beslutet skall
även skickas till revisorerna och prövas vid nästkommande styrelsemöte.”

att i THS stadga, sist under §3.4 Kårpresidiet lägga till “Beslutet skall även prövas vid
nästkommande styrelsemöte.”

Anton Lilja (D)
David Norrman (D)
Jakob Arvidsson (D)


