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Rapporter och Meddelanden
Kårstyrelsen
Robin, vKO, KO, MF och SAm har varit på en inledande workshop med Angry Creative. Där
diskuterades bland annat hemsidans viktigaste funktioner och prioriteringsordningen i
utvecklingen.

Kårstugan
Arbetet fortgår med att hitta passande objekt för inköp av kårstuga.

Presidiet
Presidiet har inlett arbetet inför sökning av en “kanslist” genom att spalta upp vad det är som
krävs av LinTek för att genomföra en sökning och anställning. I det närmaste ligger fokus på att
färdigställa jobbannonsen och lägga upp denna via Arbetsförmedlingen och Blocket, samt dela
denna i sociala medier.
KO missade förra FuM på grund av Ledningsresan, en resa som universitetsledningen åker på
för att få inspiration från olika verksamheter inför bland annat arbetet kring verksamhetsplanen
som sker under våren. I år var resan en intern resa där ledningen besökte olika spännande
miljöer som finns vid LiU. Resan hade ett starkt utbildningsfokus, samt fokus på pedagogik och
didaktik.
vKO har tillsammans med de andra kårernas vice kårordförande fått ge feedback på den senaste,
och förhoppningsvis sista, versionen av Norrköpings kommuns studentstrategi. Det har även
varit dialoglunch med politiker från Norrköpings kommun där man bland annat diskuterade
bostäder, psykisk hälsa och studentstrategin.

Ekonomi

Nu har samtliga i kårledningen haft sina budgetsamtal och det som återstår i skrivande stund är
frågor av större karaktär som exempelvis beror av när vi lyckas anställa kanslisten. Annars ska
budgeten snart sammanställas och justeras efter önskat resultat.
Den nya konsulten från KPMG har börjat introduceras i verksamheten. Som det ser ut just nu
kan det vara bra om konsulten och kanslisten kan gå parallellt ungefär ett halvår tills bokslutet
för 17/18 är klart.

Bolag.
Inget att rapportera.

Utbildning
Under utbildning så rapporterar kårstyrelsen LinTeks utbildningsrelaterade verksamhet som
innefattar bland annat studeranderepresentation och utbildningsrådets verksamhet.
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Utbildning
Under den senaste tiden har UA med utvecklande av hanteringen av studeranderepresentanter
på LinTek. Bland annat planeras det för en utvärdering hos studeranderepresentanterna samt en
kampanj kring för nyrekrytering.
Påverkansdagarna var den 5 – 6 mars där det delades ut kaffe i utbyte för åsikter från
studenterna. Över 100 svar kom in och detta har mynnat ut i 10 frågor som UA ska kika lite
extra på under våren. Förutom detta har kursutvärderingarna för HT2 lästs samt att en jury har
satts ihop till priset Gyllene moroten. Intervjuer kommer att starta vecka 12. DOCK saknas det
en ”icke-heltidare-i-LinTek”-person, om någon i FuM är intresserad av att vara med i juryn så
bör man höra av sig till UAs snarast.
UaU har varit på Campus Malmsten Furniture Studies, och har bland annat marknadsfört
namnomröstningen för det nya kursutvärderingssystemet. Vinnaren i den tävlingen kommer att
presenteras inom kort. Mattehjälpen har under den senaste tiden haft välbesökta Crash Courses
och i övrigt arbetas det för fullt med att utveckla strukturen för Mattehjälpen.

Gemenskap
Under punkten gemenskap kommer kårstyrelsen redogöra för de aktiviteter och det arbete som
sker under arbetsområdet ”Gemenskap”, så som studiesocialt arbete, informationsarbete och
mottagningsarbete.

Studiesocial verksamhet
SA-M
Kommer att presenteras muntligen under FuM-mötet 2018-03-20.
SA-C
Sedan senaste rapporten har SAc arbetat med kårledningsrekrytering och tillhörande pop upkontor, hållit i utbildningar i samband med mottagningen, träffat CMFS, arbetat för att
förtydliga LinTek:s roll gentemot sektionerna samt adresserat problemet med salsbokningar. För
att förtydliga så innebär arbetet med att förtydliga LinTek:s roll gentemot sektionerna att arbeta
på ett inofficellt dokument som beskriver kårens struktur samt hur kåren kan hjälpa sektionerna,
nämnda dokument kan även användas som underlag för utbildningen LinTek årligen håller för
sektionerna. Arbetet med salsbokningar handlar om att ta fram en strategi eftersom nuvarande
system inte fungerar optimalt, exempelvis finns det föreningsaktiva studenter som missbrukar
sina bokningsrättigheter för salar. I termer av framtida arbete kan rapporteras att LIKA
utskottet bland annat kommer att mer aktivt kolla på hur LinTek tillämpar inkludering i
verksamheten. Den närmsta tiden för SAc innehåller en del event tillsammans med EventU, där
det absolut närmaste är kåraktivas påskmiddag respektive cykelfest. Förutom evenemang
kommer mycket av SAc:s framtida fokus att ligga på att fortsätta ta fram strategin för bokning
av salar samt dokumentet beskrivande hur kåren kan hjälpa sektionerna. .
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Marknadsföring
Under den senaste tiden har MF arbetat med bland annat kårrekrteringen, FuM-kampanjen,
fadderisthoodies, haft intervju med kandidater för hennes MafU, varit på Reftec och haft
Teambuilding. Den närmsta tiden kommer MF arbeta mer med FuM-kampanjen, förbereda
andra framtida rekryteringskampanjer samt beställa profilkläder för den nya kårledningen.

Framtid
Under punkten Framtiden kommer Kårstyrelsen redogöra för de aktiviteter och det arbete som
sker under arbetsområdet ”Framtiden”, så som det kontinuerliga näringslivsarbetet och LinTeks
arbetsmarknadsdagar (LARM).

LARM
Sedan senaste FuM har det arbetats med efterarbete efter LARM, dels handlar det om skicka
och te emot fakturor samt påbörja nästa års budgetarbete.

LinTeks Näringsliv
Sedan senaste FuM har Start-up-dagarna varit med bland annat 6 föreläsningar i både Linköping
och Norrköping. Dagarna verkar vara uppskattade bland de besökande företagen.
2 nya event planeras i Norrköping, bland annat en flipperspelskväll tillsammans med
Norrköping Science Park, Demola, de tre kårerna och Norrköpings kommun kommer att delta
med målet att locka både studenter och företagsrepresentanter till en mer avslappnad
mingelkväll. Det andra eventet som planeras är en Inventeras mässa med sektioner, där
sektionerna ställer ut för att knyta samarbeten till sektionerna samt att informera
företagsrepresentanter om deras utbildningar. Det vill säga att företagen alltså är mässbesökarna
till detta eventet.
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Beslutsuppföljning
Beslut

Beslutat

Genomfört

Kommentar

Ta fram förslag på
kårstuga

2014-03-11

Pågående

Arbetet fortgår med att leta
efter passande objekt.

Redaktionella ändringar i
styrdokument

2013-03-07

Pågående

Redovisas kontinuerligt nedan.

Redaktionella ändringar i styrdokument
Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.
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Notera att medlemsregistreringen öppnade 10/8 och Nolle-p började 15/8.
Vi har i skrivande stund (2018-03-13 kl 12:00) 2432 medlemmar i LinTek.
Detta kan jämföras med 2017-02-20 då LinTek hade 3161, 2016-02-22 då LinTek hade 3295
medlemmar samt 2015-02-26 då LinTek hade 3843 medlemmar.
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Kårordförande Elin Mattsson
Valberedningen har valt att nominera Elin Mattsson till Kårordförande 18/19.
Elin är 24 år och har pluggat på TBI sedan 2013. Sedan dess har hon hunnit vara
engagerad i mycket. Inom TBI-sektionen har hon bl.a. i styrelsen som informationschef och
suttit i Urfadderiet två gånger, först som Biljett och Spons och senaste året som Höfding.
Hon har också suttit med i två utskott inom LinTek - eventutskottet och näringslivsutskottet samtidigt som hon sitter i FuM.
Elin har genom sina tidigare erfarenheter visat att hon är en bra ledare och att hon har ett
stort driv för många olika frågor. Hon har också mycket insikt i LinTek som organisation
vilket vi tror är viktigt för posten som Kårordförande. Därför står valberedningen bakom Elin
Mattsson som Kårordförande 18/19.

Vice Kårordförande Sebastian Carlshamre
Valberedningen har valt att nominera Sebastian Carlshamre till Vice Kårordförande 18/19.
Sebastian är 24 år och läser sitt tredje år på civilingenjörsprogrammet i Design och
Produktutveckling. Sebastian är intresserad av ledarskap, friluftsliv och musik och har varit
(och är) engagerad i Linköpings studentsångare, Baljan och nu senast som kassör/vice
ordförande för Maskinteknologsektionen.
I sitt tidigare arbete har Sebastian fått ta mycket ansvar och fått visa att han kan hantera det.
När han tar beslut så är de alltid välgrundade, men han är samtidigt flexibel och jobbar för
organisationens bästa. Han brinner för både ledarskap och LinTek och är inte rädd för att
förändra till det bättre.
Sebastian är den stabila punkt som behövs för presidiet och posten som vKO. Därför står
LinTeks valberedning bakom Sebastian Carlshamre som Vice Kårordförande.

Styrelseledamot Beatrice Partain
Valberedningen har valt att nominera Beatrice Partain som styrelseledamot 18/19.
Beatrice Partain är 24 år studerar Industriell Ekonomi med datateknisk inriktining. Beatrice
är en ambitiös tjej med mycket erfarenhet och driv. Hon har varit engagerad i många saker
inom studentlivet och främst har hon varit både informationsansvarig och projektledare för
LARM. Från detta har hon fått riktigt bra erfarenhet av administration och ledarskap.
Eftersom Beatrice har arbetat inom LinTek så har hon bra koll på LinTeks organisation och
det arbetet som LinTek utför. Hennes två hjärtefrågor är hållbart engagemang och hur
LinTek kan utveckla sitt varumärke mot såväl studenter som universitetet. Beatrice kommer
kunna stå för en ordentlig struktur i arbetet och med sitt driv få saker gjorda.
Med hennes erfarenhet, driv och sinne för utveckling tror vi att Beatrice blir en
utomordentlig styrelseledamot. Därför står LinTeks valberedning bakom Beatrice Partain
som styrelseledamot 18/19.

Styrelseledamot Linus Eriksson
Valberedningen har valt att nominera Linus Eriksson som styrelseledamot 18/19.
Från Dalarna har vi Linus Eriksson som är 23 år gammal och studerar Teknisk Fysik och
Elektroteknik. Linus är en driven och kunnig kille, som gillar att få saker gjort. Under sina år
här på Universitetet har Linus varit engagerad på flera håll och kanter, bland annat som
sponsansvarig i sektionens fadderi, koordinator inom LARM och aktiv inom
Aktivitetsutskottet på sektionen.
Linus har bra insikt i både LinTek som organisation samt styrelsearbete. För att öka sin
förståelse för rollen ytterligare har han haft mycket kontakt med sittande på posten. Linus
anser att kårstyrelsens viktigaste arbete är att uppehålla ett driv, se till att det finns en
långsiktig plan och en välfungerande organisation. För sin egen räkning vill Linus känna att
han gjort sitt yttersta för kåren samt dess dialog med ledningen.
Förutom att ha det rätta drivet och erfarenheterna för denna post, har Linus också ett
brinnande intresse för diskussion och samhällsfrågor. Med hans kunnighet, ambition och
driv, tror vi att Linus blir en stark styrelseledamot. Därför står LinTeks valberedning bakom
Linus Eriksson som styrelseledamot 18/19.

Styrelseledamot Viktor Wingqvist
Valberedningen har valt att nominera Viktor Wingqvist som styrelseledamot 18/19.
VIktor är 23 år gammal, och kommer från Mariestad. Direkt efter gymnasiet började Viktor
studera här på Linköpings Universitet, och han går nu sitt femte år på Teknisk Fysik och
Elektroteknik. Inom Y-sektionen har Viktor varit engagerad i både Alumniutskottet,
Valberedningen och Y-fadderiet.
Viktor har visat stort intresse för LinTek som organisation, och har dessutom lagt ner mycket
tid på att studera stadgar och styrdokument, möteshandlingar från styrelsemöten och FuM,
samt uppdelningen av styrelse och ledning. Utöver detta har han haft goda diskussioner med
både sittande ledamöter och tidigare ledamöter för att öka sitt perspektiv på posten, och
kunna tillföra något till kårstyrelsen.
Förutom att Viktor är en öppensinnad, pålitlig och driven kille, så har han också konkreta
idéer på hur LinTek kan utvecklas. Ett exempel på detta är att han skulle välja driva IT-frågan
framåt och undersöka möjligheterna om att starta upp ett IT- eller webbutskott inom LinTek.
Tack vare hans genuina intresse för kåren, hans strukturerade arbetssätt och hans tydliga
visioner, så tror vi i Valberedningen starkt på Viktor som Styrelseledamot. Därför står Linteks
Valberedning bakom Viktor Wingqvist som styrelseledamot 18/19.

Styrelseledamot Jakob Steneteg
Valberedningen har valt att nominera Jakob Steneteg som styrelseledamot 18/19.
Jakob är 25 år gammal och studerar Teknisk Fysik och Elektroteknik med inriktning på

material- och nanofysik. Jakobs engagemang inom LinTek som UAu 17/18 gör att han har
väldigt bra insikt i LinTeks mål och ambitioner för framtiden. Efter att ha återgått till
studierna känner han att det finns mycket mer att ge och han ser denna post som ett bra
sätta att göra det på.
Jakob anser själv att LinTek står inför många viktiga och strategiska frågor såsom hållbart
engagemang och medlemsrekrytering. Eftersom Jakob har mycket bra idéer och
erfarenheter av hur dessa frågor kan lösas så anser vi att han skulle passa bra som
styrelseledamot. Jakobs driv, engagemang och brinnande intresse för LinTek kommer kunna
tillföra mycket till såväl kårstyrelsen som hela LinTek.
Därför står LinTeks valberedning bakom Jakob Steneteg som styrelseledamot 18/19.

