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Rapport KF 

SM 2 2011/2012 

Året startades med en diskussion om huruvida THS ska gå med i Sveriges Förenade 
Studentkårer (SFS) och om man skulle tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen som tillsattes fick 
i uppgift att utreda hur THS kan påverka externt på nationell och internationell nivå. På KF 3 fick 
KF en delrapport som visade att arbetsgruppen bland annat påbörjat samarbete med 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) och Chalmers Studentkår (CHS). TLHT är 
med i SFS och CHS är det inte så arbetsgruppen har inputs från båda håll när det gäller SFS. 

THS har fyra kårföreningar (Teknologkören, Kårspexet, Quarnevalen och Promenadorquestern). 
Insynen i föreningarna varierar och KF har ifrågasatt detta. Quarnevalen har varit en het potatis 
i sammanhanget då det är otydligt både vad intäkterna från byggare går till samt hur generaler 
och stab väljs. Alla fyra kårföreningar var inbjudna till KF 3 för att svara på frågor och diskutera 
hur ett framtida samarbete ska se ut. Då föreningarna är fristående kan KF inte direkt påverka 
val och budget är möjligheten att påverka att sätta krav på föreningarna för att få utnyttja THS 
resurser. Detta är en diskussion som kommer att fortsätta att föras i KF. 

Frågan om hur läsårsindelningen ska se ut har diskuterats tidigare då CSN krävde tillbaka bidrag 
från flera studenter. Detta slutade i ett undantag som gäller fram till 2014. Tisdagen den 29 
november i år ska fakultetsrådet besluta om nästa års indelning. Två förslag ligger, ett från KTH 
och ett från THS. Då KTHs förslag innebär en stor förändring mot tidigare utan någon större 
bakomliggande undersökning har THS valt att reservera sig mot det förslaget och istället 
föreslagit en läsårsindelning som är som den har varit de senaste åren. THS har med KFs 
uppmuntran öppnat en protestlista och styrt upp en demonstration tisdag den 29 november kl 
12.15 med samling i Gasquedammsparken. Sedan går demonstrationen till rektorsbyggnaden för 
att visa vad vi tycker. 

Kemis delegation kan skryta med att vi tillsammans med Industriell ekonomis, Maskins och 
Samhälls delegationer uppmärksammade beslutsdagen en dag innan KF 3. Reaktionen var snabb 
från THS och gav resultat redan på KF 3. 

För med info se ths.kth.se eller kongligkemi.se 

Protestlista finns på http://ths.kth.se/protest 
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