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POLICY FÖR BRANSCHDAGEN FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖRSAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH

INLEDNING
I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till V-sektionen och Styrelsen I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till V-sektionen och Styrelsen 
vid V-sektionen refereras som Styrelse.  De årligen återkommande exreseföreningarna är ideella organisatio-vid V-sektionen refereras som Styrelse.  De årligen återkommande exreseföreningarna är ideella organisatio-
ner av studenter på Väg- och vattenbyggnad- och Lantmäteriprogrammen på V-sektionen. Arbetsmarknads-ner av studenter på Väg- och vattenbyggnad- och Lantmäteriprogrammen på V-sektionen. Arbetsmarknads-
mässan benämns som Branschdagen och projektgruppen, Branschdagen, benämns som Branschdagsgrup-mässan benämns som Branschdagen och projektgruppen, Branschdagen, benämns som Branschdagsgrup-
pen. Syftet med polycin är att ge stöd i det arbete som ställs på Branschdagen och de fyra organisationerna.pen. Syftet med polycin är att ge stöd i det arbete som ställs på Branschdagen och de fyra organisationerna.

ÄNDAMÅL 
Branschdagen har till ändamål att främja kontakten mellan näringslivet och studenterna inom Sektionen. Branschdagen har till ändamål att främja kontakten mellan näringslivet och studenterna inom Sektionen. 
Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter.Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter.

UTFÖRANDEKRAV
Branschdagen skall hållas någon gång i februari månadBranschdagen skall hållas någon gång i februari månad.

Branschdagen ägs av Sektionen. Branschdagen profileras som Sektionens arbetsmarknadsmässa. För att Branschdagen ägs av Sektionen. Branschdagen profileras som Sektionens arbetsmarknadsmässa. För att 
Branschdagsgruppen skall få rättigheten att genomföra Branschdagen ska Styrelsen upplysas om dess intresse Branschdagsgruppen skall få rättigheten att genomföra Branschdagen ska Styrelsen upplysas om dess intresse 
och ett kontrakt skall skrivas mellan de fyra organisationerna senast en månad innan Höstterminsmötet innan och ett kontrakt skall skrivas mellan de fyra organisationerna senast en månad innan Höstterminsmötet innan 
kommande års arbetsmarknadsmässa. kommande års arbetsmarknadsmässa. 

GENOMFÖRANDE

SektionenSektionen
Sektionen ska tillsammans med Exreseföreningarna upplysa studenter i årskurs 3 senast sista mars om möj-Sektionen ska tillsammans med Exreseföreningarna upplysa studenter i årskurs 3 senast sista mars om möj-
ligheten att upprätta årliga exresföreningar för att via föreningarna tillsätta projektledare till kommande ligheten att upprätta årliga exresföreningar för att via föreningarna tillsätta projektledare till kommande 
Branschdagsgruppen.Branschdagsgruppen.
Sektionen ska erbjuda lokaler vid evenemang, förvaringsutrymmen och material att användas i marknadsfö-Sektionen ska erbjuda lokaler vid evenemang, förvaringsutrymmen och material att användas i marknadsfö-
ringssyfte som rör Branschdagen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller Branschdagen enbart Sektionen ringssyfte som rör Branschdagen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller Branschdagen enbart Sektionen 
och Sektionen äger rätten att utlysa posterna inom Branschdagsgruppen på kommande Höstterminsmöte. och Sektionen äger rätten att utlysa posterna inom Branschdagsgruppen på kommande Höstterminsmöte. 
Sektionens kontaktperson till Branschdagsgruppen är Näringslivsordförande.Sektionens kontaktperson till Branschdagsgruppen är Näringslivsordförande.

ExreseföreningarExreseföreningar
De upprättade exreseföreningarna har huvudansvaret att tillsätta projektledare till Branschdagsgruppen. Till-De upprättade exreseföreningarna har huvudansvaret att tillsätta projektledare till Branschdagsgruppen. Till-
sammans med Sektionen ska de upplysa studenter i årskurs 3 senast sista mars om möjligheten att upprätta sammans med Sektionen ska de upplysa studenter i årskurs 3 senast sista mars om möjligheten att upprätta 
exresföreningar för att via föreningarna tillsätta projektledare till kommande Branschdagsgruppen.exresföreningar för att via föreningarna tillsätta projektledare till kommande Branschdagsgruppen.

BranschdagengruppenBranschdagengruppen
Branschdagsgruppen har huvudansvaret att planera och genomföra Branschdagen.Branschdagsgruppen har huvudansvaret att planera och genomföra Branschdagen.
 

ORGANISATIONER



KONKURRENS
För att undvika konkurrens mellan Branschdagen och Sektionens löpande näringslivsarbete har Branschdagen För att undvika konkurrens mellan Branschdagen och Sektionens löpande näringslivsarbete har Branschdagen 
rätt till tre sammanhängande veckor i anknytning av Branschdagen där Sektionen inte får utföra arbeten som rätt till tre sammanhängande veckor i anknytning av Branschdagen där Sektionen inte får utföra arbeten som 
konkurrerar med Branschdagen. För minskad konkurrens ska prissättning diskuteras och godkännas av konkurrerar med Branschdagen. För minskad konkurrens ska prissättning diskuteras och godkännas av 
Styrelsen. Branschdagen är tillåtna att teckna en huvudsponsor för Branschdagen såvida Sektionen inte har Styrelsen. Branschdagen är tillåtna att teckna en huvudsponsor för Branschdagen såvida Sektionen inte har 
en huvudsponsor där Branschdagen är inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på huvudsponsor till och med en huvudsponsor där Branschdagen är inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på huvudsponsor till och med 
augusti året innan Branschdagen skall hållas.augusti året innan Branschdagen skall hållas.
  

Branschdagsgruppen anordnar Branschdagen mot att få ta del av vinsten av genomförandet. Sektionen äger Branschdagsgruppen anordnar Branschdagen mot att få ta del av vinsten av genomförandet. Sektionen äger 
rätt till rätt till 5-155-15 procent av vinsten av genomförandet. Denna summa bestäms i kontraktet och  motsvara Bransch- procent av vinsten av genomförandet. Denna summa bestäms i kontraktet och  motsvara Bransch-
dagens rätt att dra nytta av Sektionens namn och lokaledagens rätt att dra nytta av Sektionens namn och lokaler.r.

ERSÄTTNING

POLICY FÖR BRANSCHDAGEN FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖRSAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH



Branschdagskontrakt år XXXXBranschdagskontrakt år XXXX
V-huset, Lund, XXXX-XX-XX äger mässan rum V-huset, Lund, XXXX-XX-XX äger mässan rum 

AvtalsparterAvtalsparter
V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad, vid TLTH, organisationsnummer: 845000-5551, benämns nedan V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad, vid TLTH, organisationsnummer: 845000-5551, benämns nedan 
som V-sektionen. som V-sektionen. 
Branschdagen, organisationsnummer: 802497-9059 Branschdagen, organisationsnummer: 802497-9059 
Examensresan XXXX, organisationsnummer: XXXXXX-XXXXExamensresan XXXX, organisationsnummer: XXXXXX-XXXX
LEX XXXX, organisationsnummer: XXXXXX-XXXXLEX XXXX, organisationsnummer: XXXXXX-XXXX

InnehållInnehåll
Branschdagen är V-Sektionens arbetsmarknadsdag. Ovanstående parter binder sig att följa V-Sektionens stadga Branschdagen är V-Sektionens arbetsmarknadsdag. Ovanstående parter binder sig att följa V-Sektionens stadga 
och reglemente. Därmed skall kapitel 14 i stadgar och 15 i reglementet som behandlar Branschdagen följas. och reglemente. Därmed skall kapitel 14 i stadgar och 15 i reglementet som behandlar Branschdagen följas. 
Examensresan XXXX och LEX XXXX tar härmed på sig ansvaret att tillsätta en projektgrupp: Branschdagsgruppen, Examensresan XXXX och LEX XXXX tar härmed på sig ansvaret att tillsätta en projektgrupp: Branschdagsgruppen, 
som ansvarar för att anordna Branschdagen mot att få ta del av vinsterna av genomförandet. som ansvarar för att anordna Branschdagen mot att få ta del av vinsterna av genomförandet. 

Kortfattad beskrivning av kontraktets innehåll:Kortfattad beskrivning av kontraktets innehåll:

1. 1. V-Sektionen äger rätt till V-Sektionen äger rätt till 5-155-15% av den totala vinsten från Branschdagen. Detta enligt V-Sektionens stadgar, % av den totala vinsten från Branschdagen. Detta enligt V-Sektionens stadgar, 
kap. §14:3kap. §14:3

2. 2. Branschdagen äger rätt till Branschdagen äger rätt till 85-9585-95% av den totala vinsten från Branschdagen. Denna vinst ska fördelas % av den totala vinsten från Branschdagen. Denna vinst ska fördelas 
mellan   Examensresan  XXXX och LEX  XXXXmellan   Examensresan  XXXX och LEX  XXXX

3. 3. Den till Examensresan  XXXX och LEX  XXXX utdelade vinsten skall oavkortat gå till anordnandet ochDen till Examensresan  XXXX och LEX  XXXX utdelade vinsten skall oavkortat gå till anordnandet och  
genomförandet av en gemensam studierelaterad resa för Examensresan  XXXX respektive LEX  XXXX. genomförandet av en gemensam studierelaterad resa för Examensresan  XXXX respektive LEX  XXXX. 

4. 4. Den till Examensresan  XXXX och LEX XXXX utdelade vinsten, exklusive icke återbetalningsbara erlagda  Den till Examensresan  XXXX och LEX XXXX utdelade vinsten, exklusive icke återbetalningsbara erlagda  
utgifter, ska vid utebliven resa tillfalla V-Sektionen. Vinsten får aldrig fördelas ut individuellt mellanutgifter, ska vid utebliven resa tillfalla V-Sektionen. Vinsten får aldrig fördelas ut individuellt mellan  
medlemmarna i Examensresan  XXXX respektive LEX  XXXX vid utebliven resa. medlemmarna i Examensresan  XXXX respektive LEX  XXXX vid utebliven resa. 

5. 5. Vid utebliven resa ska trots det som står beskrivet i 4 pkt. alla arbeten som kan kopplas till Branschdagen  Vid utebliven resa ska trots det som står beskrivet i 4 pkt. alla arbeten som kan kopplas till Branschdagen  
ersättas i likvida medel. Ersättningen grundas på dokumenterade erlagda timmar. Ersättning uppgår tillersättas i likvida medel. Ersättningen grundas på dokumenterade erlagda timmar. Ersättning uppgår till  
155 kr per erlagd timme per person. Ersättningen betalas av Examensresan  XXXX och LEX  XXXX.155 kr per erlagd timme per person. Ersättningen betalas av Examensresan  XXXX och LEX  XXXX.

6. 6. Om Examensresan  XXXX eller LEX  XXXX avvecklats eller inte utfört sin examensresa senast denOm Examensresan  XXXX eller LEX  XXXX avvecklats eller inte utfört sin examensresa senast den  31 31 
december XXXX+1 år, ska resan anses utebliven. Om styrelsen i Examensresan  XXXX respektive LEX XXXX december XXXX+1 år, ska resan anses utebliven. Om styrelsen i Examensresan  XXXX respektive LEX XXXX 
utgör majoritet i respektive förening får resan inte genomföras och skall betraktas som utebliven. Se pkt. utgör majoritet i respektive förening får resan inte genomföras och skall betraktas som utebliven. Se pkt. 
4 vid utebliven resa. 4 vid utebliven resa. 

Branschdagen  XXXX skall enligt V-sektionens riktlinje för Branschdagen äga rum någon gång under Branschdagen  XXXX skall enligt V-sektionens riktlinje för Branschdagen äga rum någon gång under 
februari  XXXX. I och med att V-Sektionens huvudsponsor är huvudsponsor på årsbasis samt att februari  XXXX. I och med att V-Sektionens huvudsponsor är huvudsponsor på årsbasis samt att 
Branschdagsrelaterade casekvällar och lunchföredrag genomförs av V-Sektionen behöver inga Branschdagsrelaterade casekvällar och lunchföredrag genomförs av V-Sektionen behöver inga 
vinsttransaktioner regleras. vinsttransaktioner regleras. 

Vid kontraktsbrott av V-Sektionen tillfaller deras andel av den totala vinsten till Branschdagen. Vid kontraktsbrott Vid kontraktsbrott av V-Sektionen tillfaller deras andel av den totala vinsten till Branschdagen. Vid kontraktsbrott 
från Examensresan  XXXX, LEX  XXXX eller Branschdagen tillfaller deras andel av den totala vinsten V-Sektionen.   från Examensresan  XXXX, LEX  XXXX eller Branschdagen tillfaller deras andel av den totala vinsten V-Sektionen.   

 

BILAGA 1



Lund  XXXX-XX-XXLund  XXXX-XX-XX

XX

Ordförande V-Sektionen XXXXOrdförande V-Sektionen XXXX

XX

Skattmästare V-Sektionen XXXXSkattmästare V-Sektionen XXXX

XX

Ordförande Examensresan XXXXOrdförande Examensresan XXXX

XX

Ordförande LEX XXXX Ordförande LEX XXXX 

XX

Projektledare Branschdagen XXXXProjektledare Branschdagen XXXX

X   X   
  
Projektledare Branschdagen XXXXProjektledare Branschdagen XXXX


