-sektionens styrelse
20 november 2017

Värdegrund

- sektionens Värdegrund

-sektionen står under TLTH och därför gäller allt som de bestämmer också oss. Kårens värdegrund är
bifogad nedan.
-sektionen har till detta lagt följande som liksom kårens värdegrund ska genomsyra de beslut vi tar och
den verksamhet som vi bedriver

Jämlikhet
-sektionen ska arbeta för att inkludera alla och likabehandling ska genomsyra verksamheten. Alla medlemmar ska ha samma möjlighet att påverka.

Medlemsnytta
-sektionen ska arbeta för medlemmarnas gemensamma intressen och behov. Sektionen ska arbeta för
att sektionens verksamhet och medel kommer medlemmar till gagn.

Kårhuset Lund, 2017-02-02
Fullmäktige

Värdegrunden beskriver vilka grundläggande värderingar Teknologkåren bygger sin
verksamhet på.

Värdegrundens syfte är att tydliggöra och samla Teknologkårens grundläggande värderingar
på ett sätt så att verksamhet och olika styrdokument kan ta avstamp från en gemensam
grund. Värdegrunden ligger på en sådan nivå att den behöver konkretiseras ytterligare för att
få faktiska mål och ställningstaganden.

Värdegrunden omfattar Teknologkårens centralorganisation, dess sektioner samt dess fria
föreningar.

Utkast färdigställt av: Linn Svärd och Linus Hammarlund
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM10/2016
Fastställd omarbetning enligt beslut (samt motionär): N/A

Teknologkårens värdegrund är samlad inom tre områden nedan. Namnen på områdena är
dock inte tänkta att användas som fristående ord.

Teknologkårens verksamhet ska vara uppbyggd enligt ett demokratiskt synsätt, där
medlemmarna friheter och rättigheter kommer i första hand. Teknologkåren ska vara en
organisation som präglas av transparens och insyn.

Teknologkåren ska bidra till att utveckla ett hållbart samhälle där lärande och utbildning står i
fokus. Vidare är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet viktiga begrepp som ska
genomsyra verksamheten, långsiktigt såväl som kortsiktigt.

Teknologkårens organisation ska utmärkas av glädje, gemenskap, öppenhet och acceptans.
Att ta del av Teknologkårens verksamhet ska vara kul och humor ska vara ett naturligt inslag.
Teknologkåren värnar om allas lika värde och detta är en fundamental del av vårt arbete.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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