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Riktlinjer för kollegier 

1. Formalia 

1.1. Sammanfattning 

Dessa riktlinjer beskriver hur kollegier på Teknologkåren fungerar samt innehåller en 

förteckning av dessa. 

1.2. Syfte 

Syftet med dessa riktlinjer är att främja samarbete och kommunikation Sektionerna emellan 

och Teknologkårens centralorganisation. 

1.3. Omfattning 

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation samt Sektionerna. 

1.4. Historik 

Utkast färdigställt av: Styrdokumentgruppen 

Ursprungligen antagen enligt beslut: S14-15/16 

Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):  

• S8-16/17 (Sara Persson, Niklas Ingemansson) 

• S12-16/17 (Linus Hammarlund) 

• Sxx-18/19 (Agnes Sörliden) 

2. Kollegier 

2.1. Uppgift 

Kollegierna har till uppgift att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan 

Sektionerna inom sina respektive områden. Vid början av varje termin ska kollegierna 

formulera mål för den kommande terminens arbete. 

2.2. Befogenhet  

Kollegierna ska fungera som rådgivande organ till Fullmäktige, Kårstyrelsen, utskotten och 

Sektionerna. 

2.3. Sammansättning 

Kollegierna består av funktionärer med likartad befattning eller likartade uppgifter från varje 

Sektion samt en funktionär med motsvarande befattning inom Teknologkårens centrala 

organisation. Det åligger Sektionerna att välja sektionsrepresentanter till kollegierna. 
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2.4. Inrättande 

Kollegier får inrättas i erforderligt antal av Kårstyrelsen. 

2.5. Kollegieförteckning 

Följande kollegier finns:  

2.5.1. Aktivitetskollegiet 

Ansvarig: Aktivitetssamordnare 

Målgrupp: Sektionernas aktivitetsutskottsordföranden 

Syfte: Utbyta tankar och idéer med varandra angående sociala aktiviteter på Sektionerna. 

Även ett forum för att skapa gemenskap mellan Sektionerna och främja sektionsöver-

skridande aktivitetsverksamhet. 

Minsta antal möten per år: 12 

2.5.2. Alumnikollegiet 

Ansvarig: Alumniföreningens styrelse 

Målgrupp: Alumniansvariga på Sektionerna 

Syfte: Att utbyta erfarenheter av alumniverksamhet, hitta samarbetsmöjligheter kring alumni-

evenemang, hjälpa varandra att lösa problem kring alumniverksamheten på de olika 

Sektionerna, få kontinuitet i och bra överlämning av arbetet med alumner. 

Minsta antal möten per år: 6 

2.5.3. Arkivariekollegiet 

Ansvarig: Arkivutskottets ordförande 

Målgrupp: Sektionernas arkivarier 

Syfte: Fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte kring arkivering, underlätta så att föremål 

hamnar i rätt arkiv och att kårens och Sektionernas arkiv kompletterar varandra samt göra 

det möjligt för arkivarierna att besöka varandras arkiv. 

Minsta antal möten per år: 2 

2.5.4. Cafémästarkollegiet 

Ansvarig: Generalsekreterare och Aktivitetssamordnare 

Målgrupp: Caféansvariga på Sektionerna 

Syfte: Samordna och diskutera caférelaterad verksamhet på de olika Sektionerna. Men även 

ge stöd och rådgivning till varandra. 

Minsta antal möten per år: 6 

2.5.5. Idrottskollegiet 

Ansvarig: Teknologkårens IF 

Målgrupp: Sektionernas idrottsansvariga 

Syfte: Att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt samordna sektionsöverskridande 

idrottsevenemang och Sektionernas deltagande i Teknologkårens IF:s evenemang. 

Minsta antal möten per år: 6  

2.5.6. Infokollegiet 

Ansvarig: Informationsansvarig 

Målgrupp: Sektionernas ansvariga för kommunikation och information. 
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Syfte: Att kunna diskutera idéer och ge varandra tips kring informationsspridning och 

marknadsföring. Ett forum för att kunna knyta kontakter och ta hjälp av andra Sektioner för 

att nå ut med information. 

Minsta antal möten per år: 8 

2.5.7. Karnevalskollegiet 

Ansvarig: Ansvarig utses av Kårordförande i samband med karnevalsår. 

Målgrupp: Ansvariga för Sektionernas deltagande i karnevalen 

Syfte: Att stötta Sektionerna i deras deltagande i karnevalen och möjliggöra erfarenhetsutbyte 

Minsta antal möten inför karnevalen: 3 

2.5.8. Likabehandlingskollegiet 

Ansvarig: Studiesocialt ansvarig 

Målgrupp: Studeranderepresentanter som arbetar med likabehandling, jämlikhet och 

mångfald 

Syfte: Att uppmärksamma LTH:s studenter på frågor som rör likabehandling, jämlikhet och 

mångfald samt informera studenterna om deras rättigheter. Kollegiet ska aktivt motverka 

diskriminering och erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer 

kopplade till Lunds universitet eller Teknologkåren. Kollegiet ska fungera som 

kunskapsutbyte och stöttning för de representanter som arbetar med frågorna på Sektionerna 

samt bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med likabehandlingsfrågor. Kollegiet se till 

att Policyn för likabehandling är uppdaterad samt medverka i initiativ för likabehandling 

tagna av LTH. 

Minsta antal möten per år: 14  

2.5.9. Mentorskapskollegiet 

Ansvarig: Näringslivsansvarig 

Målgrupp: Mentorskapsansvariga 

Syfte: Att möjliggöra idéutbyte mellan Sektionerna och Teknologkåren centralt i 

mentorskapsfrågor. 

Minsta antal möten per år: 4 

2.5.10. Mässkollegiet 

Ansvarig: Projektledare för ARKAD 

Målgrupp: Mässansvarig 

Syfte: Att möjliggöra erfarenhetsutbyte kring Sektionernas mässor samt koordinera datum 

och användande av lokaler samt föremål. 

Minsta antal möten per år: 8 

2.5.11. Näringslivskollegiet    

Ansvarig: Näringslivsansvarig 

Målgrupp: Näringslivsansvariga på Sektionerna samt IAESTE:s ordförande 

Syfte: Att möjliggöra idéutbyte mellan Sektionerna och Teknologkåren centralt i 

näringslivsfrågor. 

Minsta antal möten per år: 5 
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2.5.12. Ordförandekollegiet 

Ansvarig: Kårordförande 

Målgrupp: Sektionsordföranden 

Syfte: Utbyta erfarenheter och koordinera Sektionerna. Diskutera och arbeta med 

gemensamma frågor och utmaningar. 

Minsta antal möten per år: 15 

2.5.13. Pengakollegiet 

Ansvarig: Generalsekreterare 

Målgrupp: Ekonomiansvariga på Sektionerna 

Syfte: Samordna och diskutera ekonomiska frågor som rör Sektionerna. Men även ge stöd 

och rådgivning till varandra. 

Minsta antal möten per år: 6 

2.5.14. Revisorskollegiet 

Ansvarig: Sakrevisorerna 

Målgrupp: Sektionernas revisorer 

Syfte: Att möjliggöra erfarenhetsutbyte i frågor som rör revision och vara ett forum där man 

i förtroende kan diskutera hur olika händelser i respektive organisation bör bedömas. 

Minsta antal möten per år: 2 

2.5.15. Sexmästarkollegiet 

Ansvarig: Aktivitetssamordnare 

Målgrupp: Sektionernas sexmästare och ev. ordföranden för pubutskott 

Syfte: Utbyta tankar och idéer med varandra angående Sexmästeriernas struktur och 

verksamhet. Även ett forum för att skapa gemenskap mellan Sektionerna och främja 

sektionsöverskridande festverksamhet. 

Minsta antal möten per år: 20 

2.5.16. Skyddsombudskollegiet 

Ansvarig: Studiesocialt ansvarig 

Målgrupp: Sektionernas studerandeskyddsombud 

Syfte: Att sprida information om utbildningar för skyddsombuden som ges av universitetet. 

Kollegiet ska även fungera som erfarenhetsutbyte mellan studerandeskyddsombud samt följa 

upp ärenden som rör arbetsmiljön för LTH:s studenter. 

Minsta antal möten per år: 4 

2.5.17. Studentrepresentantskollegiet 

Ansvarig: Utbildningsansvarig för interna frågor 

Målgrupp: Studeranderepresentanter från alla av LTHs beslutande och beredande organ 

Syfte: Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre delkollegier med avseende på 

ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet fungerar som erfarenhetsutbyte och samordning 

inför möten med olika organ på LTH.  

Minsta antal möten per år: 4 

2.5.18. Studierådsordförandekollegiet 

Ansvarig: Utbildningsansvarig för interna frågor 
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Målgrupp: Utbildningsrepresentanter 

Syfte: Att underlätta kommunikation, samarbete och meningsutbyte kring studiebevakning. 

Att vara ett forum för stöd och råd kring studiebevakning och andra studierelaterade 

aktiviteter. 

Minsta antal möten per år: 16 

2.5.19. Vice ordförandekollegiet 

Ansvarig: Generalsekreterare 

Målgrupp: Vice ordföranden på Sektionerna 

Syfte: Diskutera allmänna frågor som Sektionerna har, deras styrelser samt vice ordföranden. 

Oftast gör viceordförande lite allt möjligt som inte riktigt faller in under någon annan i 

styrelserna. Vilket gör att det kan skilja sig mycket mellan Sektionerna. Men även ge stöd och 

rådgivning till varandra. 

Minsta antal möten per år: 6 

2.5.20. Världsmästarkollegiet 

Ansvarig: Studiesocialt ansvarig 

Målgrupp: Sektionernas världsmästare 

Syfte: Att uppmärksamma LTH:s studenter på frågor som rör utbyten och 

internationalisering av utbildning. Kollegiet ska fungera som kunskapsutbyte och stöttning 

för de representanter som arbetar med frågorna på Sektionerna. Kollegiet ska vara delaktigt i 

den Internationella nollningen som anordnas på våren. 

Minsta antal möten per år: 10 

2.5.21. Överphöskollegiet 

Ansvarig: Nollegeneral 

Målgrupp: Sektionernas överphös och Nolleamiral 

Syfte: Att koordinera och utveckla Sektionernas respektive nollning och de 

sektionsöverskridande nollningsevenemangen som anordnas av Teknologkåren centralt. Att 

samordna phadderutbildningar och utbildningar för phösen samt hålla god kontakt med 

LTH gällande mottagandet av nya studenter. 

Minsta antal möten per år: 20 

 


