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Direktiv för arbete med 
teknologsektionerna 

1. Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Detta direktiv beskriver hur LinTek arbetar med teknologsektionerna.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta direktiv är att formalisera hur LinTek arbetar med teknologsektionerna samt 
förtydliga vad detta har för syften.  

1.3 Omfattning 
Detta direktiv gäller som grund för all verksamhet som LinTek bedriver mot  
teknologsektionerna. 

1.4 Historik 
Utkast färdigställt den 2 juni 2014 av Linda Gunnarsson. 
Revidering fastställd den 20 januari 2015 av Albin Mannerfelt 
Fastställt enligt beslut på kårstyrelsemöte [nr. 10, 14/15]  

2. LinTeks sektionsråd 

2.1. Generella bestämmelser      
Syftet med LinTeks sektionsråd är att vara ett gemensamt forum för teknologsektionerna, samt 
relevanta externa parter, inom samma intresseområde.  

Rådsmötena bör hållas minst två gånger per termin och mötesanteckningar ska föras.  

Ordförande i respektive råd utses av kårstyrelsen och är förslagsvis sittande i kårledningen. 
Medlemmar i respektive råd utses av ordförande i rådet. Respektive råd åligger att under ledning 
av ordförande för rådet arbeta kring de frågor som rör rådet. 

2.2 Alumnirådet  
Syftet med alumnirådet är att vara ett stöd för sektionerna att utveckla dess alumniverksamhet.  

2.3 Arbetsmiljörådet 
Syftet med arbetsmiljörådet är att diskutera arbetsmiljöfrågor rörande teknologer. Rådet ska 
tillvarata teknologers intressen rörande arbetsmiljöfrågor samt agera referensgrupp åt LinTek i 
arbetsmiljöfrågor.  
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2.4 Festerirådet 
Syftet med festerirådet är att stärka relationerna till teknologsektionerna, utveckla den 
studiesociala verksamheten vid LiU samt att vara en informationskanal.  

2.5 Informationsrådet 
Syftet med informationsrådet är att koordinera marknadsföring och informationsspridning vid 
LiTH. 

2.6 Internationella rådet 
Syftet med internationella rådet är att samordna, koordinera och utveckla det internationella 
arbetet på teknologsektionerna.  

2.7 Kassörsrådet 
Syftet med kassörsrådet är att vara ett stöd för teknologsektionerna i deras ekonomiarbete. 

2.8 Mottagningsrådet 
Syftet med mottagningsrådet är att koordinera arbetet inför och under mottagningen samt att 
vara ett stöd för teknologsektionerna i deras arbete med mottagningen. 

2.9 Näringslivsrådet 
Syftet med näringslivsrådet är att skapa en plattform för teknologsektionerna att diskutera 
näringslivsfrågor samt att koordinera dess verksamhet. 

2.10 Ordföranderådet 
Syftet med ordföranderådet är att främja goda relationer med teknologsektionerna samt att vara 
en remissinstans för LinTek.   

2.11 Utbildningsrådet 
LinTeks utbildningsråd syftar till att samordna LinTeks och teknologsektionernas arbete med 
utbildningsbevakning. Rådet ska tillvarata teknologers intressen rörande utbildningsfrågor samt 
agera referensgrupp åt LinTek i utbildningsfrågor. 

3. Ekonomiska stöd 
De teknologsektioner, vars medlemmar direkt kan härledas till LinTeks medlemmar har rätt att 
få ta en del av medlemsavgifterna. Det ekonomiska stödet betalas ut årligen efter ansökan från 
teknologsektionen. Stödet är uppdelat enligt följande modell 

• Grundsumma á 15 000:- 
• Rörlig summa á 10 % av LinTeks medlemsavgift per LinTek-medlem som är kopplad 

till teknologsektionen 

Utöver detta så äger dessa sektioner rätt att från kårstyrelsen äska pengar för teknologsektionens 
arrangemang.  

 


