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Avsiktsförklaring angående Medlemskap

Först ett klargörande kring definitioner: när namnet Teknologkåren eller Kåren används i detta dokument
så åsyftar det såväl organisationen TLTH som Sektionerna vid TLTH, och när endast organisationen
TLTH åsyftas så kallas denna Kåren centralt.
Syftet med dokumentet är att sammanfatta en gemensam hållning mellan TLTH och TLTHs Sektioner vad
gäller hanteringen av medlemmar och icke-medlemmar efter kårobligatoriets avskaffande.
Ordförandekollegiet var överens om att det är önskvärt att Sektionerna och Kåren centralt strävar efter att
ha samma krav på medlemskap vad gäller rättigheter och krav.
De punkter som diskuterats var Studiebevakning, Fester, Evenemang, Nollning, Funktionärsval samt
Lokaler och tillgångar, och det som står nedan ska spegla den syn som sektionerna har inom de olika
områdena.
Samtliga Sektioner och Kåren centralt delar samsynen att Sektionerna är en indelning av Teknologkåren
baserad på vid vilket program som medlemmen studerar. Detta betyder att samtliga medlemmar i
Teknologkåren är med i en Sektion samt att man inte kan vara medlem i en Sektion utan att vara medlem i
Kåren centralt, eller vice versa.
Studiebevakning

Studiebevakning ska ses som Teknologkårens kärnverksamhet och ska ske för alla studenter på LTH
oberoende av huruvida de är medlemmar i Kåren.
Fester

Vid anordnande av fester så gäller generellt sett alkoholtillstånd som omfattar Kårens eller en specifik
Sektions medlemmar, vilket gör att lagen hindrar icke-medlemmar från att delta. Vid tillställningar när
”särskilt inbjudna” omfattas av alkoholtillståndet så kan icke-medlemmar delta, men detta ska vara i
undantagsfall t.ex. tidigt under nollningen. Grundprincipen är att för att kunna delta vid fester så ska man
vara medlem i Teknologkåren.
Näringslivsevent, idrottsarrangemang, sociala tillsällningar etc.

Eftersom näringslivsevents utformas i samråd med företag så kommer detta vara avgörande för vilka
arrangemanget riktar sig till. Vad gäller idrottsarrangemang, sociala tillställningar och dy. så bör dessa rikta
sig mot medlemmar, men huruvida medlemskap kontrolleras avgörs för varje specifikt fall.
Nollning

Under nollningen ska medlemskap i Kåren säljas in som en självklarhet redan från början, och föredelarna
med att vara medlem ska föras fram. Inskrivningen ska vara en naturlig del av nollningen.
Nollningen är en blandning av aktiviteter och fester, vilket gör att krav på medlemskap för olika
arrangemang till stor del behandlas i de båda punkterna ovan. Vid aktiviteter som utformas tillsammans
med LTH så ska bestämmelser för för vilka arrangemanget riktar sig till utformas i samråd med LTH.
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Funktionärsval

Samtliga är överens om att medlemskap ska vara ett krav för att kunna bli funktionär. Huruvida det ställs
krav på rätt Sektionstillhörighet eller om alla Kårens medlemmar tillåts bli funktionärer är en fråga för varje
Sektion.
Lokaler och tillgångar

Förutsättningarna skiljer sig markant, eftersom flera Sektioner kan varken stänga eller hyra ut sina lokaler.
Dock är samtliga överens om att för att hyra lokaler, fordon eller utrustning så är det rimligt att kräva
medlemskap. Tillgång till uppehållsrum och microvågsugnar ska dagtid vara lika för såväl medlemmar som
icke-medlemmar.

Sammanfattning

Ordförandekollegiets mening är att medlemskap i Teknologkåren är något som ska marknadsföras och
motiveras genom att vara öppna och visa på vad Kåren gör för den enskilde studenten snarare än att
utesluta de som inte blir medlemmar. Fokus ska vara på det positiva med att vara medlem snarare än det
negativa med att stå utanför, och medlemskap ska marknadsföras som en självklarhet. Kåren har som mål
att bland studenterna vid LTH ha 100% anslutningsgrad till Teknologkåren.
Vidare anser Teknologkåren att Sektionerna är dess största resurs och stommen i Kårens verksamhet.
Ordförandekollegiet, den 7/12 2009, Lund
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