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Bilaga 1, styret informerar

Kristin Jonsson, Ordförande, rapporterat att sedan föregående sektionsmöte har
följande utförts:
Styrelsemöte

Jag har närvarat och varit mötesordförande på de styrelsemöten som varit sedan
föregåendesektionsmötet samt skickat ut kallelse.
Ordfrad

Har deltagit vi alla utom ett Ordfrad sedan föregående sektionsmöte.
40 GeÅr

Jag har deltagit samt varit med i planeringen inför Geosektionens 40 års jubileum.
KF

Jag har rapporterat för geosektionen vid de två KF som varit sedan föregående sektionsmöte.
SBNs ledningsmöten

Jag har deltagit på de två mötena som har varit sedan föregående sektionsmöte och varit
studenternas representant.
Deltagit vid evenemangen




40 GeÅr
Gvösken
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Felix Staffansson, vOrdf, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande
utförts:
Styrelsemöte
Jag har närvarat på de flesta styrelsemötena och även hållit i ett och annat möte som
mötesordförande. På Geosektionen.se kan man återfinna de skrivna protokoll på vad vi har
gjort.
Ordfrad
Jag har varit på alla de Ordfrad som har hållits i år och framfört styrelsens talan tillsammans
med Kristin.
40 Ge år
Jag har varit mycket delaktig i planerandet och genomförandet av evenemanget 40 Geår för
att fira Geosektionens 40års dag.
KF
Jag har deltagit på de senaste KF, för att underrätt hålla mig om allt det senaste som görs av
kåren.
PM
Jag har skrivit två stycken PM till styrelsen med egentligen ganska självklara saker, men saker
som kan vara bra att ha skriftligt inför framtiden.
Invändigt mot styret
Jag har jobbat för se hur läget ser ut i styret och kunna utveckla och hjälpa till de delar som
känner att de behöver stöd.
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Klara Dagnäs, Utbildningsbevakningssamordnare, rapporterar muntligt på
sektionsmötet
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Simon Andersson, Arbetsmarknadskontakt, rapporterat att sedan föregående
sektionsmöte har följande utförts:
Styrelsemöten:
Jag har deltagit på de flesta styrelsemöten vi har haft i expen.
40 GeÅr:
Jag har deltagit i planerandet av 40 GeÅr, där jag framför allt arbetade med att få in sponsring
till sittningen. Jag har även deltagit på 40 GeÅr.
Företagskväll:
Jag har planerat och genomfört en företagskväll med Oceaneering. Företagskvällen var lyckad
och Göran från Oceaneering var mycket nöjd. I samband med kvällen anordnades även
intervjuer, vilket även det var lyckat.
ARB-möte:
Sedan förra sektionsmötet har det endast vart ett ARB-möte, vilket blev inställt då det endast
var jag och kåren där.
Arbetsmarknadsutskottet:
Arbetet med arbetsmarknadsutskottet har fortsatt gått långsamt på grund av dåligt intresse.
Som det ser ut idag är det två personer i utskottet. Ska göra ett sista försök nu innan
sommaren att rekrytera folk till utskottet. Ska även under Nolle-P informera de nya om
utskottet och eventuellt hitta några intresserade då. Det som gjorts av utskottet är att de vart i
kontakt med Svevia angående företagskväll, där är inget planerat mer än att de är intresserade.
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Kristoffer Östman, PR-Info, rapporterat att sedan föregående sektionsmöte har
följande utförts:
40 GeÅr





o Deltagit i planeringen av sittningen
o Meny
o Dekoration
o Budget
o Marknadsföring
o Vilka som ska bjudas in
o Tagit in anmälningar i ljusgården
o Gyckel
Gjort den grafiska utformningen av eventet
o Logga
o Planscher
o Inbjudningar
o Programblad
o Välkomstanimation
o Jubileumsmärken, även beställt dessa
o Bordsplaceringslappar
o Gyckelpresentation
Deltagit i eventet

Oceaneerings företagskväll




Gjort planscher och bordspratare
Hjälpt till under eventet

Gvösken



Deltagit i eventet

Övrigt
Beställt märken





IMP
Bunkern
Än vi pingvinare!

Planscher



Sektionsmöte 2013-05-08

Undersökt representationsklädsel




Huvtröjor till styrelsen, att främst ha under nolleperioden
T-shirts att dela ut under nolleperioden, för att marknadsföra sektionen
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Anna Andersson, Medlemskontakt, rapporterat att sedan föregående sektionsmöte
har följande utförts:
Hemsida och mail
Skickat ut medlemsmail och hållit Facebook sidan uppdaterad. Uppdaterat hemsidan och maillistor.
Planering av ny hemsida fortsätter.
Eventutskott
Eventutskottet har bildats, även några möten har hållits. Ett antal aktiviteter i Eventutskottets regi hölls
under veckan då Geosektionen firade sitt 40 års jubileum, där utdelning av godisfiskar, fiskedamm och
märkesförsäljning ingick. Planering av BRUSTBER pågår.
Geo 40 GeÅr
Har främst haft kontakt med första styret i Geosektionen för att försöka få dessa att gå på sittningen.
Har även haft kontakt med fotograf och varit med i alla andra beslut och aktiviteter runt planeringen av
sittningen. Deltog även på sittningen.
Möten och annat
Har även deltagit på SOL-möten, extrainsatta styrelsemöten, hjälpt till inför och efter LKABs
teknologbankett. Jag har även deltagit på Gvösken, teknologbanketten och styrelsegasquen.

Helena Sjöberg, Kassör, rapporterat att sedan föregående sektionsmöte har följande
utförts:


assisterat föregående kassör och ordförande med bokslutet



hjälpt till att planera 40 GeÅr



tagit emot betalningar för 40 GeÅr och Gvösken och sammanställt dessa i listor



deltagit på 40 GeÅr och Gvösken



deklarerat för 2012



fakturerat SBN, LKAB, PEAB och Oceaneering



plockat ihop handkassa för märkesförsäljning och Gvösken
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Sebastian Engsner, sekreterare, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har
följande utförts:
Postspecifikt
Fört protokoll på styrelsemötena
Medverkat på de flesta styrelsemöten.
Ställt upp budgeten under 40 GeÅr och fört anteckningar under eventet.
Börjat arbeta på nya mallar för sektionsmötesprotokollet och styrelsemötesprotokollet samt håller på
att revidera överlämningsdokumentet.

Annat styrelsearbete
Medverkat vid planering av 40 GeÅr och genomfört 40 GeÅr
Representerat styret på Gvösken
Representerat styret på företagskväll med Oceaneering
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Jennie Larsson, Studerandeskyddsombud, rapporterar muntligt på sektionsmötet
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Bilaga 2, Proposition angående stadgeändring Kapitel 4, paragraf 4:6 Vårmöten
I och med beslut från KF om ändring av kårfullmäktiges representerande från sektionerna, till det att
samtliga sektioner skall kunna ha en ersättare för sina representanter, är det sektionens skyldighet att
följa detta beslut.
Vi, Geosektionens styrelse, föreslår
att ändra den punkt i paragraf 4:6 Vårmöten som lyder:
välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige
Till:
välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige samt en suppleant
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Bilaga 3, Proposition angående reglementsändring Kapitel 2, paragraf 2:1 Centralt samt
stadgeändring kapitel 4, paragraf 4:6
Införande av Vice Utbildningsbevakningssamordnare
Geosektionens utbildningsbevakningssamordnare (UBS) är i nuläget överbelastad och behöver
assistans. För att kunna arbeta mer strategiskt samt att kunna fokusera mer på utbildningarnas
utformning och studentärenden tror vi att det behövs ett extra tillskott till styrelsen. Detta i form av en
Vice UBS.
Vi, Geosektionens styrelse, föreslår
att lägga till en punkt i reglementet till paragraf 2:1 Centralt som lyder:



Vice Utbildningsbevakningssamordnare, vUBS

att ändra följande text, ur reglementet paragraf 2:1 Centralt, som lyder:
Vice ordförande och sekreterare väljs för mandatperioden 1 juli - 30 juni vid ett sektionsmöte
under vårterminen.
Till:
Vice ordförande, vice Utbildningsbevakningssamordnare och sekreterare väljs för mandatperioden 1
juli - 30 juni vid ett sektionsmöte under vårterminen.
att ändra den punkt i paragraf 4:6 Vårmöten som lyder:
välja två ledamöter till sektionsstyrelsen för mandatperioden 1 juli -30 juni
Till:
välja tre ledamöter till sektionsstyrelsen för mandatperioden 1 juli -30 juni
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Bilaga 4, Proposition angående stadgeändring Kapitel 4, paragraf 4:5 Behörighet.
Vid val av KF-ledamöter finns ett krav på att vara minst 15 ledamöter från högre organ.
Vi, Geosektionens styrelse, föreslår
att ändra paragraf 4:5 Behörighet som lyder:
Mötet anses behörigt om kallelse har skett enligt 4:3
Till:
Mötet anses behörigt om kallelse har skett enligt 4:3 och om det finns minst 15 röstberättigade
medlemmar per val av förtroendeposter inom Geosektionen
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Bilaga 5, Motion angående IMP, NRT och JorRe sektionsförening
Bakgrund
Programmen IMP, NRT och JorRe är tre program som tillsammans vill starta en sektionsförening.
Sektionsföreningens syfte är att främja gemenskap mellan medlemmarna och verka för en ökad
kontakt med arbetslivet samt för förbättringar inom utbildningarna.
Sektionsföreningens stadgar bifogas i bilaga 6
Förslag till beslut
Oskar Nilsson föreslår sektionsmötet,
att bifalla motionen i sin helhet.
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Bilaga 6, Stadgar för sektionsföreningen Liljan

Stadgar
LILJAN – Lätt IMPonerande Lyckliga Jorrar And
Naturresursteknikare vid Luleå tekniska universitet
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Kapitel 1: Allmänt
Ändamål

1:1 LILJAN är en sammanslutning av studenter på programmen Industriell

miljö- och processteknik, Naturresursteknik samt Arena jordens
resurser vid Luleå tekniska universitet. De program som tillhör LILJAN
styrs av Geosektionens stadgar för sektionsföreningar. LILJAN skall arbeta
för att:


främja gemenskapen mellan medlemmarna



förbättra dessa utbildningar



främja kontakt mellan medlemmarna och näringsliv.

Säte

1:2 Föreningsföreningen har sitt säte vid Luleå tekniska universitet

Medlemskap

1:3 Medlem av LILJAN är varje registrerad student på Industriell miljö- och
processteknik, Naturresursteknik och Arena jordens resurser vid Luleå
tekniska universitet som erlagt den av Teknologkåren vid Luleå tekniska
universitets fullmäktige fastställda medlemsavgiften till Geosektionen.

Medlems utträde

1:4 Utträde sker i samband med att den studerande inte längre är inskriven
vid av de program som tillhör LILJAN enligt 1:1 alternativt att studenten
inte längre betalar den av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
fastställda kåravgiften.
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Kapitel 2: Medlemmar
Rättigheter

2:1 Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningsmöte.
2:2 Medlem är valbar till förtroendeposter inom LILJAN, dock med
undantag enligt 5:3 och 8:2.
2:3 Medlem har rätt att få motion behandlad av föreningsmötet.
2:4 Medlem har rätt att ta del av LILJANs protokoll och övriga handlingar.
2:5 Medlem har rätt att komma i åtnjutande av genom LILJAN erbjudna
tjänster och förmåner, om icke annat stadgas.

Skyldigheter

2:6 Medlem är skyldig att känna till och rätta sig efter LILJANs stadgar,
reglementen, övriga föreskrifter och beslut.

2013-05-08

Kapitel 3: Organisation
Organisation

Verksamhetsår

3:1 Föreningens verksamhet utövas på det sätt dessa stadgar föreskriver
genom:


föreningsmötet



föreningsstyrelsen



funktionärer

3:2 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
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Kapitel 4: Föreningsmötet
Befogenheter

4:1 föreningsmötet är LILJANs högsta beslutande organ.
Det åligger föreningsmötet att:


fastställa LILJANs stadgar och reglementen.



förrätta val enligt denna stadga.



pröva frågan om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.



behandla propositioner och motioner



i övrigt utöva de befogenheter som ges i denna stadga.

Sammanträde

4:2 Varje år skall två ordinarie föreningsmöten hållas, ett möte i varje
termin. Föreningsmöte får ej hållas under tentamensperiod eller under lov.

Utlysande

4:3 Föreningsmötet sammanträder på kallelse av föreningsstyrelsen.
Preliminära möteshandlingar skall utsändas per e-post till samtliga
medlemmar samt Geosektionens styrelse sju dagar före mötet.
4:4 Rätt att skriftligen, med angivande av ärende, begära föreningsmöte
tillkommer:


Medlem i föreningsstyrelsen



Kårstyrelsen



Minst 5 medlemmar



Geosektionens styrelse

föreningsmöte ska hållas senast 14 dagar efter att framställan inkommit till
föreningsstyrelsen.
Behörighet

4:5 Mötet anses behörigt om kallelse har skett enligt 4:3

Vårmöten

4:6 Senast 31 maj åligger det föreningsmötet att:

Höstmöten

granska föreningsstyrelsens berättelse över LILJANs verksamhet för
föregående verksamhetsår



pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
styrelse, samt övriga organ och valda funktionärer

4:7 Senast 31 december åligger det föreningsmötet att:


Nominering



välja ledamöter till föreningsstyrelsen för nästkommande
verksamhetsår

4:9 Varje medlem äger rätt att till inkomma med nomineringsförslag.
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Valmetod

4:10 Ledamöter i berörda organ väljs av föreningsmötet om icke annat
stadgas.

Omröstning

4:11 Omröstning skall ske öppet. Personval skall dock ske med slutna sedlar
om medlem så begär. Vid omröstning gäller enkel majoritet om ej annat
stadgats. Vid lika röstetal skiljer lotten. Röstning genom fullmakt är ej
tillåten.

Motion

4:12 Motion till föreningsmötet skall skriftligen inlämnas till
föreningsstyrelsen senast tio dagar före föreningsmöte. Föreningsstyrelsen
skall till föreningsmötet beredas tillfälle att avgiva yttrande över motionen.
Förslag från föreningsstyrelsen till föreningsmötet benämnes proposition och
ska behandlas på motsvarande sätt som motioner av föreningsmötet.

Ärenden

4:13 Medlem som önskar få ärende upptaget på föreningsmötets
föredragningslista skall anmäla detta skriftligen till föreningsstyrelsen senast
tio dagar före mötet.

Extra ärende

4:14 Vid föreningsmötet får ett ärende som ej angivits på föredragningslistan
ej tas upp för avgörande om medlem inlägger sitt veto däremot.

Överklagande

4:15 Beslut av föreningsmötet som uppenbart strider mot LILJANs ändamål
får undanröjas av Geosektionens sektionsmöte samt Teknologkårens
fullmäktige.
Sådant beslut får tas upp till prövning endast om det begärs av antingen
minst en tiondel av LILJANs medlemmar eller minst 5 av LILJANs
medlemmar inom tre veckor efter protokollets färdigställande.
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Kapitel 5: Föreningsstyrelsen
Befogenheter

5:1 Föreningsstyrelsen är föreningsmötets ställföreträdare.
Styrelsen handhar, i överensstämmelse med dessa stadgar, befintliga
reglementen samt av föreningsmötet fattade beslut, den omedelbara
ledningen av föreningen.

Ansvarighet

5:2 Styrelsen ansvarar för sin verksamhet inför föreningsmötet.

Ledamöter

5:3 Styrelsen består av minst 5 ledamöter valda av föreningsmötet. Alla
föreningsstyrelsens ledamöter ska vara myndiga.

Mandatperiod

5:4 Alla föreningsstyrelsens ledamöter väljs för en mandatperiod som
omfattar nästkommande verksamhetsår. Den avgående föreningsstyrelsen
bör finnas till den nya föreningsstyrelsens förfogande under första månaden
av dess mandatperiod.

Åligganden

5:5 Det åligger föreningsstyrelsen att:

Sammanträde



planera, samordna och leda LILJAN verksamhet i alla dess delar



bereda på föreningsmötet ankommande ärenden



verkställa av föreningsmötet fattade beslut, såvida föreningsmötet ej
annat beslutar



efter verksamhetsårets slut upprätta verksamhetsberättelse.



fastställa instruktioner för Geoföreningens organ och förtroendevalda
som ansvarar för sin verksamhet inför föreningsstyrelsen



övrigt handlägga de frågor som ej ankommer på föreningsmötet.

5:6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för
denne av vice ordförande. Rätt att begära utlysande av sammanträde med
föreningsstyrelsen tillkommer varje styrelseledamot.
Styrelsesammanträde ska hållas inom en vecka från det behörig
framställan gjorts.

Kallelse

5:7 Kallelse, föredragningslista och övriga handlingar skall utsändas senast
ett dygn före sammanträdet.

Beslutsförhet

5:8 Styrelsen är beslutför om ordförande eller vice ordförande samt minst två
andra ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

Sammanträdesdeltagares
rättigheter

5:9 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningsstyrelsens
sammanträden tillkommer föreningsstyrelsens ledamöter. Närvaro
yttrande- och förslagsrätt tillkommer övriga som föreningsstyrelsen till sig
adjungerar för visst ärende.

Protokoll

5:10 Vid föreningsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras.

Beredning av
ärende

5:11 Beredning av på föreningsstyrelsen ankommande ärenden sker på det
sätt föreningsstyrelsen beslutar.
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Kapitel 7: Ekonomi och avgifter
Medlemsavgift

7:1 Medlem skall termin eller årsvis erlägga en av Teknologkårens
fullmäktige fastställd kåravgift.
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Kapitel 8: Revision och ansvarsfrihet
Revisor

8:1 Föreningens, föreningsstyrelsens, de av föreningsmötet eller
föreningsstyrelsen valda funktionärers verksamhet granskas, såvitt ej annat
stadgas, av geosektionens ordförande samt kassör.

Rättigheter

8:3 Icke medlemsrevisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
sammanträde i LILJANs samtliga organ. Intern revisor har närvaro, yttrandeoch förslagsrätt vid sammanträde i Geoföreningens samtliga organ.

Åligganden

8:4 Det åligger revisor att:


under året kontinuerligt granska räkenskaper och förvaltning



granska eller låta granska alla de handlingar genom vilka kännedom
om förvaltningen kan vinnas



senast en vecka före Geoföreningens vintermöte avsluta sin
granskning av verksamheten för föregående verksamhetsår



över sin granskning avge revisionsberättelse, sådan berättelse skall
också innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ
och funktionärer.

Ansvarsfrihet

8:5 Ansvarsfrihet är beviljad föreningsstyrelsen, berörda organ och
funktionärer då föreningsmötet fattat beslut om detta. Ingen må deltaga i
beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken han/hon är ansvarig.

Räkenskaper

8:6 Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas revisorerna senast den
31 januari.
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Kapitel 9: Styrdokument
Allmänt

9:1 Föreningens verksamhet rekleras av skrivna stadgar.

Instruktion

9:2 Instruktioner styr rutinerna för det operativa arbetet inom Geoföreningen
och fastställs eller ändras av föreningsstyrelsen.
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Kapitel 10: Stadgeändring, tolkningsfrågor, upplösande
Stadgeändring

10:1 Dessa stadgar ändras av föreningsmötet.
Fråga om stadgeändring skall finnas upptagen på föredragningslistan till
föreningsmötet och förslaget skall bifogas.
10:2 Ändringsförslaget skall behandlas vid ett föreningsmöte. För beslut
fordras vid tillfället att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna
är om beslutet ense.

Tolkningstvister

10:3 Uppstår tvistigheter om dessa stadgars tolkning, skall frågan
hänskjutas till Geosektionens styrelse.

Giltighet

10:4 Dessa stadgar äger giltighet från och med den 2013-05-08

Upplösande

10:5 Upplösande av Geoföreningen skall behandlas vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst två veckors mellanrum. På dessa möten
måste minst två tredjedelar av de närvarande vara för ett upplösande.
10:6 Vid upplösning fördelar föreningsmötet Geoföreningens tillgångar så
att de kommer Geoföreningens medlemmar till godo på bästa sätt.

2013-05-08

Bilaga 7, Resultat och balansräkning för 2012
Kommer senare
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Bilaga 8, Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

Geosektionens styrelse före verksamhetsåret 2012 valdes den 7 december 2011. Följande poster
tillsattes:
Ordförande
Utbildningsbevakningssamordnare
Arbetsmarknadskontakt
Medlemskontakt
Kassör
Studieskyddsombud

Under verksamhetsåret 2012 har Geosektionen arbetat för att synas och rekrytera fler medlemmar. Det
gjorde främst under nolleperioden men även under andra evenemang.
Det har varit ett svårt år ekonomiskt. Detta beror mycket på att det varit svårt att etablera kontakt med
företagen. Dock så har det varit positiv respons från våra medlemmar och lärare på våra
ansträngningar.

Läsperioden 3

Det som genomfördes under denna period var:

 Överlämning mellan gamla och nya styrelsen
 Medverkande under lilla Nolle-P. Där visade vi upp oss för nya studenter samt de
andra styrelserna på LTU.
 Genomfördes ett sektionsmöte 1
 På Geosektionsnens 39 års dag bjöds det fika till alla medlemmar.
 Inspektor valdes
 Delades ut semlor till våra medlemmar på fettisdagen

Läsperioden 4

Det som genomfördes under denna period var:
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 Ett samarbete med NPG ingicks. Planering av stora nolle-p gjordes också.
 Repet anordnade GVÖSKEN. Det var en lyckad tillställning
 Repet anordnade Geoslaget. Överlag så var det lyckat. Dock flög tältet iväg och
råkade skada en deltagare. Men det gick bra.
 Sektionsmöte 2 genomfördes
 Geosektionen närvarade vid märkesförsäljningen som anordnades av NPG
 BRUSTBER anordnades med gott resultat.
 Anordnade styrelsegasquen för de andra styrelserna under TKL. Det var lyckat med
uppslutning från alla styren.
 Geostyret anordnade en rekryteringsmiddag för att rekrytera studenter till Natur resurs
teknik.

Läsperioden 1

Det som genomfördes under denna period var:

 Geosektionen medverkade under nolle-p. Där höll vi i sektionens dag med en
avslutande middag på kvällen i Centrumresuturangen. Hjälpte även bunkern eftersom
de var underbemannade.
 Geostyret medverkade i Rodden med gott resultat.
 Sektionsmöte 3 anordnades
 Geosektionen medverkade under Öppet hus för att rekrytera folk till Industriell miljö
processteknik samt Natur resursteknik.

Läsperioden 2

Det som genomfördes under denna period var:






Geoaktivas fest anordnades med gott resultat.
Företagskväll med LKAB
Sektionsmöte 4 anordnades
Repet anordnade Geolussebalen. Fördrinken hölls på Centrumrestaurangen.
Adéliepriset delades ut under denna högtidligafestlighet till Helena Johnsson.

2013-05-08

Ordförande 2012, André Thysell, rapporterar att under föregående verksamhetsår
har följande utförts:
De uppgifter so varit återkommande under verksamhetsåret är:
Styrelsemöten
Kallelse har skickat ut inför varje styrelsemöte som hållits varje måndag under verksamhetsåret 2012
Ordföranderådet(ordfrad)
Varannan vecka har jag och vice ordförande medverkat på ordfrad. I ordfrad sitter KO samt
ordförande och vice ordförande för Maskinteknolog-, I-, Data- samt Doktorandsektionen.
Kårfullmäktige (KF)
Under varje KF rapporterat vad Geosektionen har utfört.
Övrigt
Haft utvecklingssamtal på våren med fokus på hur övriga styrelsemedlemmar tycker vart sektionen är
på väg.
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vice- Ordförande, Felix Staffansson, rapporterar att sedan mandatets början (1 juli)
till och med den 31 december har följande utförts:
Stadge- och reglementsändringar
Under hösten har enbart ett färre antal stadgeändringar gjorts. Dessa ändringar återfinns i
Geosektionens stadgar och reglementen. Dock så påbörjades arbetet med en vice UBS redan här, samt
en del andra proppositioner som genomfördes senare under våren.
Ordföranderådet (Ordfrad)
Jag har varit med på alla de Ordfrad som har hållits och framfört styrelsens talan tillsammans med
Geosektionens Ordförande André Thysell. Ordfrad består av Ordförande och vice Ordförande för alla
de sektioner som ligger under Teknologkåren samt Kårordförande och sammanträder på dennes
kallelse varannan vecka. Över den senaste tiden har det dessutom arbetats för att göra Ordfrad mer
strategiskt.
Invändigt styrelse arbete
I riktlinje med det att vice Ordförandet skall vara ansiktet inåt i styrelsen har jag sett till att hålla
möten med de flesta styrelseledamöterna om deras post och vad de gjort den senaste tiden. Dock har
jag fått ändra lite på hur vissa av sakerna sköts för att de skall passa samtliga delar av styret som jag
försöker ha koll på.
Rekryteringsmöten SBN
Jag har suttit med på SBN institutionens rekryteringsmöten som har hållits varannan vecka och
framfört styret och Geosektionens talan och försökt hjälpa till i bästa mån för att gynna både LTU,
SBN och Geo.
Övriga uppdrag







Under året har jag deltagit på flera evenemang för att representera Geostyret, bland
annat Nolle-P då jag var Toastmaster på sektionsmiddagen med Per Gunnvard,
Rodden 2.0 då jag utgjorde mentalt stöd för styrets deltagare och TKL-40 år.
Jag har skrivit ett städschema för expen för att hålla renligheten högre där.
Initierade att arbetet med Geosektionens diverse Utskott togs upp igen
Daglig drift i styret, så som att sitta expen, boka lokal för sektionsmöte m.m.
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Arbetsmarknadskontakt 2012, Eva Tejler, rapporterar att under föregående
verksamhetsår har följande utförts:
Jag inledde mitt verksamhetsår med förhoppningen om att skapa fler företagskontakter som berör flera
av våra olika programområden och därmed inte endast arbeta utifrån dom kontakter som redan hade
blivit etablerade från tidigare år. Medans jag gjorde detta var det även min uppgift att förvalta dessa
tidigare nära samarbete med LKAB, Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresursteknik (SBN)
samt ett nytt samarbete som hade inletts med NCC. Mina riktlinjer att arbeta utifrån,
sponsringsmässigt, var den budget som var framtagen av 2011 års sektionsstyrelse.
Tyvärr så visade det sig, som väntat, att processen med att skapa nya företagskontakter var otroligt
tidskrävande och oftast slutade utan napp. Stora delar av läsperiod 1 och 2, fram till sommaren,
ägnades åt dessa försök. Efter sektionsmöte 2 beslutades det även att Per Gunnvard, min företrädare
samt PR- Info i styrelsen 2012, skulle arbeta tillsammans med mig för att effektivisera arbetet.
Under sommaren arbetade jag vidare med möjliga kontakter samt förberedde sponsringen av
sektionsmiddagen som anordnas av Geosektionen vid Nolleperioden. Hela summan för middagen
sponsrades av SBN. Även under denna tid diskuterade jag med LKAB om möjligheten att de,
tillsammans med Geosektionen, kunde bjuda in likasinnade styrelser från andra universitet och hålla
V-konferensen i Luleå samt i Kiruna. Detta arbete har förts vidare till sektionsstyrelsen 2013.
Till hösten återuppstod även arbetet med att tillsätta ett arbetsmarknadsutskott då arbetet med
arbetsmarknadsfrågor var otroligt tidskrävande och, vi som styrelse, fann att det behövdes fler än en
och en halv post att utföra arbetet på bästa sätt. Tyvärr, så rekryterades endast två stycken ledarmöten
och enligt Geosektionensstadgar behövs det sammanlagt fem stycken exklusive
arbetsmarknadskontakt för att arbetet inom utskottet ska bedrivas
Under hösten upprättades det även en del viktiga kontakter med Luleå Näringsliv, Peab och Sveriges
Ingenjörer. Företagsevent med LKAB som värd anordnades på STUK där cirka 120 studenter
närvarade. Med Peab anordnades det en informationslunch för årskurs ett och två samt
praktikintervjuer för Väg- och vatten samt Arkitektur treor. Att det upprättades ett samarbete med
Peab tros vara väldigt givande för sektionen då NCC, vår tidigare huvudsponsor, valde att inte sponsra
sektionen med något verksamhetsåret 2012. Ett samarbete kring ett studiebesök inleddes med Sveriges
Ingenjörers representanter men eftersom ett lämpligt tillfälle inte kunde diskuteras fram har detta
skjutits upp till framtiden.
Utöver detta så tillsattes jag, redan första veckan av övriga styrelsen, att vara Geosektionens
representant i projektgruppen i det som kom att kallas ”Projekt Porsö Studentpub”. Även i detta
projekt arbetade jag kring sponsringsfrågor och upprättade företagskontakter specifikt knutna till
projektet. Jag hoppades på, att i och med projektet, kunna jag ge företag ett ytterligare mervärde och
på så sätt möjligtvis även knyta dom till Geosektionen i förlängningen. Arbetet med pub projektet
pågick parallellt med mitt övriga arbete i sektionen fram till sommaren då det kom till ett abrupt slut,
vilket var otroligt synd då vi hade funnit sponsorer.

I slutet på mitt verksamhetsår uppkom sponsringen av Geosektionens verksamhet till 107 000 kronor
exklusive sponsringen från Peab på 5 000 kronor som kommer tillgå styrelsen 2013. Detta resulterade
tyvärr i att jag inte nådde den tidigare budgeterade summan som var 150 000 kronor.
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Medlemskontakt 2012, Jesse Saukkokoski, rapporterar att under föregående
verksamhetsår har följande utförts:
Geosektionens hemsida och facebook
Geosektionens hemsida och facebook har fortlöpande uppdaterats med nyheter. Dessutom har
information och material på geosektionens hemsida uppdaterats, samt dokument uppladdats. Ett
koncept på en ny hemsida har tagits fram.
Email
Året inleddes med ett ickefungerande mailsystem. Detta har åtgärdats med ett system som anpassats så
att informationen kan skickas till relevanta mottagare. Medlemsmail har skickats kontinuerligt under
året.
Event
Under året har bland annat följande evenemang arrangerats:
Lilla nolleperioden

En grillkväll för de nya nollorna, anordnat tillsammans med de andra
sektionerna.

Fettisdagen

Servering av semlor till sektionsmedlemmarna.

Geosektionens födelsedag

Fika i expen för sektionsmedlemmarna.

Brustber-fester

Två brustber-fester, en på våren och en på hösten. Brustber är en fest
för Brinn, Bunkern, Repet och styrelsen, som är till för att stärka
kontakten mellan sektionens olika grenar.

Märkesförsäljning

Försäljning i ljusgården inför nolleperionden.

Phösargasque

Bjudit sektionens nya phösare på tacos.

Styrelsegasque

En sittning för att knyta samman kårens olika styrelser.

Nolle-p

Sektionernas dag och sektionsmiddagen.

Georg cup

Start/återupplivning av en turnering för medlemmar, som avslutats
med en sittning.

Geoaktivas fest

En tacksittning för alla aktiva inom Geosektionen.

Geo goes pink

Ett märkesförsäljningsevent på STUK, där all vinst gått till
cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

Dessutom har ett mottagande av studenter från Uleåborgs universitet anordnats.
Möten med Kåren
Under året har möten med kåren hållits genom SOL, sociala enhetens ledningsgrupp, och INFRAD.
SOL fungerar som ett bollplank till sociala enhetens ordförande och består av en representant från
varje sektion. INFRAD startades upp i höstas är informationsenhetens ordförandes utskott, som
fungerar likt SOL som ett bollplank och även likt en workshop för att ta fram informationsmaterial.
Eventutskott
För att förbättra kontakten med Bunkern och Repet, samt avlasta styrelsen, har ett eventutskott
påbörjats. Utskottet ska bestå av Geosektionens Medlemskontakt, Bunkergeneralen, RepO (Repets
ordförande) och minst fem ledamöter. När arbetet med eventutskottet påbörjats hölls i regel ett möte
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per vecka, som följdes av ett internt rapporterande mail och arbete för framtida evenemang. Ett PM för
att beskriva utskottets funktion har utformats i samråd med styret, Bunkergeneralen och RepO.
Representation
Representation av Geosektionen på diverse sittningar och en dag på LTU
Styrelsearbete
Under året har jag deltagit på de allra flesta mötena med styrelsen – generellt två lunchmöten per
vecka och stundom extrainkallade kvällsmöten. Vidare har jag även närvarat på årets sektionsmöten,
och hållit Expen öppen under vardagsluncherna tillsammans med de andra i styrelsen. Dessutom har
jag representerat sektionen på diverse tillställningar och arbetat för sektionen under En Dag på LTU.
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Studerande Skyddsombud 2012, Johannes Pettersson, rapporterar att under
föregående verksamhetsår har följande utförts:
Under verksamhetsåret 2012 har Studentskyddsombudet representerat Geosektionen i
Studiemiljökommitten där frågor gällande den fysiska och psykosociala studiemiljön har diskuterats
väl. Studiemiljökommitté möten har hållits 3 gånger per termin. Några av årets huvudpunkter som
diskuterats på mötena har varit:







Fuktskadorna i D-huset
Ventilation överlag Lamporna vid 2-borden i biblioteket
Värmeregleringen i klassrum
Arkitektlabet inte håller nivån
Tillåta eller neka nötter under tentamen.

Studentskyddsombudet har även medverkat under Studiemiljökommitténs Workshop tillsamans med
representanter från andra sektioner för att effektivisera vårt arbete.
Studensskyddsombudet har medverkat i Utbildning angående den fysiska och psykosociala
studemiljön, detta för att kunna utföra sitt arbete på ett mer adekvat sätt.
Under årets gång har även meddelanden gått ut i Geosektionens veckomail till medlemmar för att de
ska på ett lättare sätt kunna komma med åsikter gällande studiemiljön och påverka denna.
Studentskyddsombudet har då felanmält och försökt lösa de problem som uppstått på bästa vis.
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Kassör 2012, Li Ek, rapporterar att under föregående verksamhetsår har följande
utförts:
Jag skötte Geosektionens ekonomi under år 2012. Uppdraget innebär att förvalta Geosektionens konto,
ekonomi och kontakt med banken, levenrantör samt sektionens medlemmar. Huvudsaken som
kassören gör är den löpande bokföringen av in- och utgående betalningar och sammanställa ett bokslut
för 2012.
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Utbildningsbevakningssamordnare 2012, Mattias Varedian, rapporterar att under
föregående verksamhetsår har följande utförts:
Utbildningsbevakningen har skett i enlighet med sektionens styrdokument. Det största fokuset under
året har legat på att tillsammans med Lars Bernspång (huvudutbildningsledare) färdigställa och få
igenom mallarna för internt- och externprogramråd som 2011 års utbildningsbevakningssamordnare
påbörjat.
Även ett utbildningsbevakarutskott har startats upp för att förenkla och effektivisera
utbildningsbevakningen. Detta utskott fungerar som en rådgivande enhet och ett mellanskikt mellan
utbildningsbevakningssamordnaren och programråden. Utbildningsbevakningssamordnaren behöver
då inte närvara vid alla programråd och kan istället fokusera på strategi och utvecklingsfrågor.
Under året har utbildningsbevakningssamordnaren i samarbete med maskinteknologsektionens
utbildningsbevakningssamordnare jobbat med att förbättra strukturen för hur
matematikundervisningen ska utformas.
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PR-info 2012, Per Gunnvard, rapporterar att under föregående verksamhetsår har
följande utförts:
Geo goes pink
Likt 2010 års styrelse ordnade vi en insamling för Bröstcancerfonden. Jag designade ett märke där
vinsten (ca 85kr/st) gick till fonden.
INFRAD
I början av höstterminen startade Informationsenhetens ordförande, Tomas Vannucci, upp INFRAD
(Informationsrådet) i syfte att skapa mer enhetlighet och stärka kårens och sektionernas PR. Som
första projekt började vi skapa en standardiserad affisch som sektionerna och kåren skulle använda sig
av för att tillsammans få bättre genomslagskraft bland myllret av affischer på campus. Innan jul lade
jag fram ett förslag på affischlayout.
Arbetsmarknad
Då intresset för arbetsmarknadsutskottet var lågt och Eva dessutom arbetade med Studentpuben fick
jag under slutet av vårterminen i uppdrag hjälpa till i hennes arbete.
Under sommaren sökte jag sponsring av pikétröjor (representationskläder) till styrelsen. Boliden valde
att sponsra oss och täckte hela summan och lite därtill.
Skanska var intresserade, men var tvungna att dra sig ur p.g.a. tidsbrist från deras sida.
Ett samarbete med Maskinteknologsektionen för att få en företagskväll med Atlas Copco var ett
projekt jag drev under en längre tid. Men p.g.a. en stor varsel på x antal anställda i ett av deras bolag
drog även dem sig ur.
Tillsammans med Eva och Sveriges ingenjörer började vi planera ett studiebesök till
Facebookanläggningen. Projektet kom dock igång lite väl sent och vi hann inte med själva besöket
utan uppmanade nästkommande styrelse att fortsätta arbetet.
Förutom ovanstående har jag gjort affischer för sektionsmötena samt beställt märken, spegatter och
pikétröjorna.
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Sekreterare, Sebastian Engsner, rapporterar att sedan mandatets början (1 juli) till
och med den 31 december har följande utförts:
Under föregående år har jag som sekreterare fört protokoll under styrelsemöten, sektionsmöten och
övriga möten.

2013-05-08

Bilaga 9, Nomineringar

Albin Nilsson
Albin Nilsson är nominerad till posten som vice utbildningsbevakningssamordnare för
verksamhetsåret 2013/ 2014
Albin är en engagerad och duktig person. Han är ödmjuk och trygg i sig själv. Han är driven och vill få
insikt i sektionens arbete, och har ambitioner att förbättra. Han är tålmodig och fungerar bra ihop med
alla.

Victoria Karlsson
Victoria Karlsson är nominerad till posten som sekreterare för verksamhetsåret 2013/2014
Viktoria är en strukturerad och välplanerad person. Viktoria kan uttrycka sig väl i både tal och skrift.
Tack vare att hon är duktig på att strukturera och planera tror vi att hon kommer göra ett bra jobb som
sekreterare med att sortera och arkivera sektionens arbete.

Erica Guldhag
Erica Guldhag är nominerad till posten som vice ordförande för verksamhetsåret 2013/2014
Erica är en driven och glad person. Hon har erfarenhet av engagemang och vana att läsa stadgar. Hon
är utåtriktad och kan hantera många saker samtidigt, vilket vi tror kommer vara henne till fördel som
vice ordförande.

Linnéa Johansson
Linnea Johansson är nominerad till valberedare för verksamhetsåret 2013/2014
Linnéa har en önskan att engagera sig och få inblick i sektionen. Hon har sinne för detaljer och vill
lära sig. Vi tror hon kommer göra ett bra jobb inom valberedningen.

Victoria Karlsson
Victoria Karlsson är nominerad till posten som KF ledamot för verksamhetsåret 2013/2014

Lisa Thorén
Lisa Thorén är nominerad till posten som KF ledamot för verksamhetsåret 2013
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Sofia Andersson
Sofia Andersson är nominerad till posten som KF ledamot för verksamhetsåret 2013/2014

Jennie Larsson
Jennie Larsson är nominerad till posten som KF ledamot för verksamhetsåret 2013/2014

