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Protokoll fört vid LinTeks kårfullmäktige 2018-12-11
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping
Föredragningslista: Se bilaga 1
Närvarande: Se bilaga 2
Handlingar: Se bilaga 3
81. Mötets öppnande
Talman Andreas Pettersson förklarade mötet öppnat klockan 18.31.

82. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja Louise Paulsson och Nils Hedner till justeringspersoner tillika rösträknare.
83. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 16 mandat
84. Adjungeringar
Beslut: att adjungera Johanna Carlson, Lina Grudd och Oliver Schultz till mötet.
85. Fastställande av föredragningslistan
Yrkande 85.1: Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg yrkar på att lägga till punkten Diskussion
om kårstuga, efter punkten Val av valnämnd och att konsekvensändra nummerordningen.
Beslut: att bifalla yrkande 85.1
Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt förslag med ändring enligt yrkande 85.1.
86. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
87. Föregående mötesprotokoll
Beslut: att lägga mötesprotokoll 2018-11-20 till handlingarna.
88. Rapporter och meddelanden
Lämnades skriftligt i handlingarna. Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg tillade muntligt att
Kårstyrelsen ska boka ett möte med Angry Creative angående LinTeks hemsida och delar av
kårstyrelsen tidigare haft ett möte med jurister angående avtalet som är slutet mellan LinTek
och Angry Creative.
89. Beslutsuppföljning
Lämnades skriftligt i handlingarna.
90. Rekryteringsuppföljning
Lämnades skriftligt i handlingarna.
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91. Val av valnämnd
Röstlängden justeras till 17 mandat.
Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg nominerar Johanna Carlson och Lina Grudd till
ledamot i LinTeks valnämnd 2019.

Beslut: att välja Johanna Carlson och Lina Grudd till ledamot i Linteks valnämnd 2019.
92. Diskussion om kårstuga
Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg berättar att Kårstyrelsen tillsammans med
Projektledare Kårstugan Nima Axenlod diskuterat bland annat syftet med kårstugan samt det
faktum att den senaste utredningen kring kårstugan färdigställdes 2013. Kårstyrelsen och
Nima ansåg att LinTek bör ta projektet några steg tillbaka och utreda vad LinTek vill ha och
därefter komma fram till en ny plan med kårstugan samt komma fram till en plan kring hur
LinTek ska förvalta stugan. Det råder efter diskussion konsensus bland Kårfullmäktiges
ledamöter att låta Kårstyrelsen omvärdera vad LinTek ska ha kårstugan till samt ta fram en
plan för förvaltning. Jakob Steneteg presenterade en preliminär plan kring hur Kårstyrelsen
planerar att hantera frågan under våren 2019, att ta frågan tillbaka till Kårstyrelsen för
diskussion och att därefter hålla en diskussion med Kårfullmäktige. Jakob presenterade 3
olika utgångspunkter inför diskussionerna angående förvaltning av kårstugan, 1. Att
förvaltning ska ske genom ett LinTek-utskott, 2. Att en extra heltidare tillsätts med ansvar för
kårstugan, 3. Att LinTek köper förvaltningstjänster av Kårservice AB.
93. Behandla verksamhetsberättelsen för LinTek 2017/2018
Tobias Åresten, Hampus Back och Robin Ellgren avsäger sig rösträtten i punkten 93.
Kårfullmäktige noterar att utskottet LIKA och posten Sekreterare i Kårfullmäktige inte står
med bland de engagerade i LinTek 17/18, men hedrar insatsen.
Beslut: att lägga verksamhetsberättelsen för LinTek 2017/2018 till handlingarna.
94. Resultat- och balansräkning för LinTek 2017/2018
Resultat- och balansräkning för LinTek 2017/2018 är inte färdigsammanställt inför mötet.
Kårfullmäktiges ledamöter riktar klagomål till Kårstyrelsen enligt det faktum att resultat- och
balansräkningen inte ännu är färdigställd.
Yrkande 94.1: Talman Andreas Pettersson yrkar på att bordlägga punkten i brist på underlag.
Beslut: att bifalla yrkande 94.1.
Beslut: att bordlägga punkten i brist på underlag.
95. Behandla revisorernas berättelse över det gångna årets förvaltning inom LinTek
Revisionsberättelsen är inför mötet inte klart.
Yrkande 95.1: Talman Andreas Pettersson yrkar på att bordlägga punkten i brist på underlag.
Beslut: att bifalla yrkande 95.1.
Beslut: att bordlägga punkten i brist på underlag.
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96. Avsättning till eventuella fonder
Punkten lämnades utan åtgärd.
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97. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018
Yrkande 97.1: Talman Andreas Pettersson yrkar på att bordlägga punkten i brist på underlag.
Beslut: att bifalla yrkande 97.1.
Beslut: att bordlägga punkten i brist på underlag.
98. Proposition gällande LinTeks Åsiktsprogram
Utbildningsansvarig Lina Grudd föredrog punkten och de föreslagna ändringarna i
propositionen diskuterades bland Kårfullmäktiges ledamöter.
Mötet ajourneras klockan 21.03
Mötet återupptas klockan 21.22
Yrkande 98.1: Kårfullmäktigeledamot Robin Ellgren yrkar på att i avsnitt 2.2.1. Utbildningarnas
utformning ändra den åttonde LinTek anser att-satsen
från
”att digitalisering bör vara en del av utbildningens innehåll och undervisning.”
till
”att digitaliserade verktyg bör naturligt komplettera utbildningens innehåll och undervisning.”
Yrkande 98.2: Kårfullmäktigeledamot Robin Ellgren yrkar på att i avsnitt 2.7 Kursplanering och
Kursinformation ändra den sjätte LinTek anser att-satsen
från
”att information kopplad till kurser förmedlas på samma sätt i samtliga kurser.”
till
”att information kopplad till kurser förmedlas på likartat sätt i samtliga kurser.”
Yrkande 98.3: Kårfullmäktigeledamot Morten Eriksson yrkar på att i avsnitt 2.2.8 Kompetens
hos undervisande personal, andra stycket, ändra sista meningen
från
”Detta innebär att alla tjänster tydligt skall utlysas och att personliga relationer inte skall ha
någon betydelse samt att positiv särbehandling och kvotering (baserat på ålder, social och
etniskt bakgrund, kön, sexuell läggning eller funktionshinder) endast ska tillämpas vid lika
kompetens.”
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till
”Detta innebär att alla tjänster tydligt skall utlysas och att personliga relationer inte skall ha
någon betydelse samt att positiv särbehandling och kvotering (baserat på ålder, social och
etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning eller funktionshinder) inte skall tillämpas.”

Yrkande 98.4: Kårfullmäktigeledamot Lukas Franzon yrkar på att i avsnitt 2.7 Kursplanering och
kursinformation ändra den femte LinTek anser att-satsen
från
”att all information teknologerna behöver för sina studier bör finnas tillgänglig på en
gemensam kombinerad student- och kurswebb.”
till
”att all information teknologerna behöver för sina studier bör finnas tillgänglig på en
gemensam och öppen kombinerad student- och kurswebb.”
Beslut: att bifalla yrkande 98.1.
Beslut: att bifalla yrkande 98.2.
Beslut: att bifalla yrkande 98.3.
Beslut: att bifalla yrkande 98.4.
Beslut: att bifalla propositionen med de framvaskade ändringsyrkanden.
99. Studenternas åsikter
Frågan om en uppföljning kring spegaterna till teknologmössorna togs upp. Kårstyrelsen
meddelar att de inte har någon uppdatering i frågan.
Frågan om LinTeks uppbokningar av lakansplatser togs upp. Studenter har upplevt att
LinTek bokat upp mycket lakansplatser i februari, i samband med marknadsföring av SOF
och LARM. Utbildningsansvarig Lina Grudd meddelar att bokningsförändringar har gjorts
efter att personer vänt sig direkt till LinTeks kårledning. Kårledning diskuterar i nuläget en
eventuell ny policy kring hur lakansplatser bokas upp.
Frågan om LiUs flytt av studentportalen tog upp. Studenter har uttryckt missnöje över att
under en period inte kunnat få ut sina studieintyg. Utbildningsansvarig Lina Grudd meddelar
förändringen var nödvändig för att studentportalen ska kunna fungera i Ladok3. Lina
meddelar att övergången mellan systemen var planerade av LiU med utgångspunkt att så få
system som möjligt samtidigt skulle påverkas av övergången.
100. Övriga frågor
Frågan om mailadresser till FuM-ledamöter på LinTeks hemsida tog upp. Talman Andreas
Pettersson meddelar att de mailadresser som finns publicerade på hemsidan endast är de
Kårfullmäktiges ledamöter vars samtycke givits enligt utskickat formulär. De personer som
inte fått sina mailadresser publicerade har inte ännu givit sitt samtycke.
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Frågan om uppföljning av Kårfullmäktigeledamöternas närvaro på Kårfullmäktige togs upp.
Talman Andreas Pettersson meddelar att han i normala fall försöker ha kontakt med
ledamöter som inte närvarat den senaste mötena, men att det för tillfället inte finns några
namn på reservlistan att plocka in vid eventuellt entledigande.

Frågan kring LiTHanians syfte och innehåll togs upp. Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg
uppmuntrade intresserade personer att diskutera frågan tillsammans med Kårstyrelsen, detta
då det är Kårstyrelsen som äger frågan. Kårstyrelsen meddelar att redaktionen har haft idéer
kring hur tidningen ska kunna utvecklas i framtiden, även granskande delar, men att
redaktionen varit begränsade i utvecklingsarbetet, bland annat beroende på hemsidan.
Frågan kring annonseringen i LiTHanian togs upp. Kårstyrelsen meddelar att avtalet med
LiTHanians annonseringsbolag är uppsagt då de inte levererat vad LiTHanian och
Kårstyrelsen hoppats på.
101. Mötets avslutande
Talman Andreas Pettersson förklarade mötet avslutat klockan 22.18.

Andreas Pettersson
Talman
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2018-12-11
Kårfullmäktigeledamöter

Adam Andersson
Amanda Hillås
Daniel Modig
Ella Wilhelmsson
Gerson Gamarra
Hampus Back
Ina Jansson
Johan Rindborg
Johannes Knutas
Louise Paulsson
Lukas Fransson
Morten Eriksson
Nils Hedner
Oscar Bergman
Robin Ellgren
Sara Nilsson
Tobias Åresten (punkterna 91-101)

Övriga

Andreas Pettersson
Jakob Steneteg
Viktor Wingqvist
Linus Eriksson
Lina Grudd (punkterna 93-101)
Johanna Carlson
Oliver Schultz
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