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Inledning
I det stora hela så känns reglementet välskrivet och har en tydlig indelning. Reglementet är lätt
att följa samt kopplar på ett logiskt sätt tillbaka till stadgarna. Överlag så känns det ett som ett
dokument som kan användas i verksamheten. Beroende på vem reglementet är menat att
främst vara till för så kan diskussioner föras angående huruvida det bör finnas beskrivningar av
de olika organen i reglementet eller om detta är något som antas vara känt för användare av
dokumentet sen tidigare. Ett konsekvent språkbruk samt format är viktigt.

Kommentarer


Kapitel 3. Presidium, §3.2 Gemensamma åliggande
I 9:e och 10:e attsatsen så används ordet ”hantera” angående flera frågor. Vad innebär
hantera i sammanhanget? Hade det varit möjligt att förtydliga det genom att använda
andra ord och att eventuellt dela upp i olika attsatser?



Kapitel 5. Tidningen Lundagård, §5.6 Styrgruppens åliggande
3:e attsatsen känns som att den fokuserar väldigt mycket på vad som hänt under det
senaste året. Vi föreslår två attsatser där den första berör att kontinuerligt se till att
tidningen utvecklas och håller hög kvalitet samt en attsats som säger att styrgruppen
ansvarar för att tidningen ska ha en ekonomiskt hållbar utveckling. Att
annonsintäkterna bör öka och att kostnaderna bör minska sägs redan indirekt i §5.8
Presstöd där det står att Lundagårds ambition är att annonsintäkterna ska täcka
kostnaderna för tidningen.



Kapitel 8. Studentrepresentanter, §8.2 Åliggande
Anses det vara underförstått att studentrepresentanter ska delta aktivt i mötena, läsa
handlingar och att hålla sig uppdaterad om aktuella frågor och liknande? Det behövs
nödvändigtvis inte revideras, men om man ska förtydliga åliggande så bör en punkt
läggas till som berör det här.



Kapitel 9. Campus Helsingborgs studentkommitté, §9.4 Sammanträden
Antingen bör punkten tas bord eller så bör det läggas till vad som åligger angående
sammanträden.



Kapitel 10. Hänskjutna val av studentrepresentanter i universitetsgemensamma
centrum, §10.1 Hänskjutande av val

Under första punkten så har det blivit en miss med att skriva både inom och vid.
Ytterligare en sak som bör rättas till är att det är Trafikflyghögskolan och inte
Trafikhögskolan.


Kapitel 10. Hänskjutna val av studentrepresentanter i universitetsgemensamma
centrum, §10.1 Hänskjutande av val
Punkt tre bör eventuellt ses över; beroende på utvecklingen av verksamheten och
samarbeten med LTH så bör kanske även Teknologkåren få vara delaktig i styrelsen
för MAX-lab.



Kapitel 10. Hänskjutna val av studentrepresentanter i universitetsgemensamma
centrum, §10.1 Hänskjutande av val
Punkt nio bör eventuellt också ses över senare då det just nu pågår diskussioner ifall
CIRCLE ska flytta till LTH. Beroende på vad resultatet av dessa diskussioner så kan
CIRCLE komma att beröra Teknologkåren i större utsträckning.
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