Uppdragsbeskrivning
Alumnlista
17 mars 2017
Luleå
Upplaga 4

Uppdragsgivare
Utbildningsledaren för brandingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet i
brandteknik.
Uppdragstagare
BRINN, Brandingenjörsstuderande i Norra Norrland.

I.

Beskrivning av uppdrag
Uppdraget innebär att programföreningen, BRINN, åtar sig uppdraget att, på
uppdragsgivarens förfrågan, framställa en alumnlista som innehåller namn och
kontaktuppgifter till studenter som avslutat sin utbildning på LTU. Alumnlistan
kommer innehålla studenter som tagit examen och studenter som inte innehar någon
examen.

II.

Varaktighet
Uppdraget sträcker sig från perioden 1 maj 2016 tillsvidare. Uppdraget kan när som
helst avslutas på uppdragsgivarens eller uppdragstagarens begäran. Uppdraget kan
avslutas med omedelbar verkan, utan uppsägningstid.

III.

Ersättning
Ersättningen baseras på utbildningsledarens ersättningsmodell som finns i Bilaga 1 för
framtagandet av alumnlistan.
Gällande framtida uppdateringar av listan erhålls ersättning på 2000 kr, se villkor för
uppdatering.
Det är uppdragsgivaren som avgör om uppdraget utförts på ett tillfredsställande sätt
och att därmed ersättning betalas. Uppdragsgivaren kan utan motivering minska eller
ställa in utbetalning.

IV.


Villkor
Alumnlistan tillhör brandingenjörsprogrammets utbildningsledning.




Om alumner kontaktar BRINN och önskar att avregistrera sig från utskicken är detta
fullt möjligt.
De alumner, som finns på alumnlistan, som inte har valt att få utskick ska inte heller få
det.



Uppdatering av alumnlistan ska göras en gång om året, förslagsvis efter varje
nolleperiod, av vice ordförande i styrelsen.



Beskrivningen kan förändras i samråd med BRINN och utbildningsledare.
Förändringar leder till att upplaga ändras.



Uppdatering av alumnlistan innebär att listan årligen uppdateras med de nyantagande
studenternas kontaktinformation. Det innebär också att man gör ett mailutskick till
samtliga personer i den befintliga listan. Nedan text bör då skickas och mailutskicket
ska skickas som ”hemligt”, dvs bcc:
” Hej LTU-alumn!
För att hålla LTU:s alumnlista, över brandingenjörer samt civilingenjörer i
brandteknik, uppdaterad önskar vi att du ser nedan följande punkter:








Namn
Nuvarande arbetsgivare
Mail arbete
Mail privat
Adress
Telefon

Om du har ändrade kontaktuppgifter, kontakta oss gärna”.

V.

Övriga noteringar
Samtliga uppgifter från denna uppdragsbeskrivning ska också in i föreningens
reglemente för att försäkra sig om att uppdraget sköts i framtiden.
I december 2016 betalades 15 080 kr ut från uppdragsgivaren.
Av denna förhandsbetalning är, i januari 2017, 5930 kr intjänade.
Detta betyder att 9150 kr av uppdragsgivaren inbetalning kvarstår, februari 2017.
I februari 2017 är 146 alumner med i listan.
136 av dessa har tagit examen, 100 av dessa uppfyller kriteria b.
13 alumner har inte tagit examen och uppfyller kriteria a
5 alumner har inte tagit examen och uppfyller kritera b.

Bilaga 1
2016-04-18
Finns cirka 170 utexaminerade
Kommer in 30 nya studenter varje år.
Projektstart
Projektslut

Kriterier: a

b

2016-05-01
2017-12-31

Namn
(kan ju ändras)
Epostadress (inte student.ltu.se)
(kanske PUL-inställning måste in här)
Identifiering i lista från LTU administrationen (se punkt 2 till höger)
PUL-inställning ja/nej
Nuvarande arbetsgivare
Nuvarande typ av arbete (t.ex. handläggare på myndighet, chef för lokalt
konsultkontor, räddningschef, statsminister…)
Telefonnummer
Postadress, postnummer, postort, land
Intresserad av jubileumsskrift ja/nej, intresserad av att betala typ 200 kr
ja/nej?
Intresserad av alumninfo på LTU-webb ja/nej
foto?
bcc/till?
prenumerera på tidskrift ja/nej? Elektroniskt/papper/båda
månadsbrev ja/nej

Första utskick skall stämmas av med programledningen.
Ersättningar
1 Inläsning PUL/nya EU-lagar
Cirka två sidor skriftlig rapport som redovisar vad
som gäller och hur denna kunskap används
för strategin för alumnlistan. Rapporten
redovisas muntligt för programledningen.

max totalt
1000 kr

1000

…lite beroende på resultat från 1…

2 Insamling från LTU administration vilka personer
som skrivits in

500 kr

500

3 Gällande personer som tagit ut BI-examen:
person
kriterium a

1 -

100

10 kr/person

1000

4 Gällande personer som tagit ut BI-examen:
person
kriterium b

1 -

100

20 kr/person

2000

5 Gällande personer som tagit ut BI-examen:
person
101 kriterium a

150

20 kr/person

1000

150

40 kr/person

2000

6 Gällande personer som tagit ut BI-examen:
person
101 -

ackumulerat
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
2500
2500
2500
2500
4500
4500
4500
5500
5500
5500
5500
7500
7500

kriterium b
7 Gällande personer som tagit ut BI-examen:
person
151 kriterium a

180

40 kr/person

1200

8 Gällande personer som tagit ut BI-examen:
person
151 kriterium b

180

80 kr/person

2400

9 Gällande personer som inte tagit ut BI-examen:
person
1 kriterium a

90

5 kr/person

450

10 Gällande personer som inte tagit ut BI-examen:
person
1 kriterium b

90

10 kr/person

900

11 skapande av (till och bcc) epostlista med alla, placering på dropbox programledning/BRINN

100

12 skapande av epostlista med de som utexaminerats, placering på dropbox programledning/BRINN

100

13 Välstrukturerad excelfil med info enligt kriterium a och b för alla
Numrering i två nummerserier: med och utan BI-examen
Filen struktureras så att ersättningen mycket lätt kan beräknas, filstruktur stäms av med programledning innan
slutleverans
i filen anges inskrivningsår

500

14 presentera plan för hur underhåll ska ske kontinuerligt trots utbyte av BRINN-medlemmar

0

7500
7500
8700
8700
8700
8700
11100
11100
11100
11100
11550
11550
11550
11550
12450
12450
12450
12550
12550
12650
12650
13150
13150
13150
13150
13150
13150
13150

