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102. Mötets öppnande
Talman Andreas Pettersson förklarade mötet öppnat klockan 18.46.
103. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja Amanda Hillås och Lukas Franzon till justeringspersoner tillika rösträknare.
104. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 11 mandat
105. Adjungeringar
Beslut: att adjungera Anton Olsson till mötet.
106. Fastställande av föredragningslistan
Yrkande 106.1: Talman Andreas Pettersson yrkar på att lägga till punkten Entledigande av FuMledamot, efter punkten Föregående mötesprotokoll, och att konsekvensändra nummerordningen.
Beslut: att bifalla yrkande 106.1.
Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt förslag med ändring enligt yrkande 106.1.
107. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
108. Föregående mötesprotokoll
Lämnades utan åtgärd
109. Entledigande av FuM-ledamot
Axel Arlesten har skriftligen frånsagt sig mandatet som Kårfullmäktigeledamot
verksamhetsåret 2018/2019. Då det inte finns någon person i ersättningslistan lämnas
mandatet vakant.
110. Rapporter och meddelanden
Kårordförande Elin Mattsson tillade muntligen att LinTeks kåransökan nu är inlämnad till
LiU. Besked angående fortsatt kårstatus väntas i februari.
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna.
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111. Beslutsuppföljning
Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg tillade muntligen att arbetet med att återutreda
Kårstugan pågår. Ett utkast med bland annat syftesbeskrivning är klart. Kårstyrelsen ämnar ta
upp frågan med Kårfullmäktige på ett framtida möte.
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna.
112. Rekryteringsuppföljning
Frågan angående LinTeks låga medlemsantal togs upp. Kårordförande Elin Mattsson
meddelade att Marknadsföringsansvarig håller på att arbeta med en projektplan över hur
LinTek ska synas under nolle-p. Vice Kårordförande Sebastian Carlshamre tillade att en
fokusgrupp inom Kårledningen planerar att kolla på eventuella medlemsförmåner.
Frågan angående LinTek-appen togs upp. Vice Kårordförande Sebastian Carlshamre
meddelade att Kårledningen varit i kontakt med ett företag men att kontakten med företaget
nu är brutet. Projektet kommer att starta om och kontakt kommer att tas med ett nytt
företag. Förhoppningen är att projektet är klart till sommaren.
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna.
113. Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplanen
VP-punkt ”Kåren och Sektionernas samspel”, rapport lämnades skriftligt i handlingarna.
VP-punkt ”Större revidering av styrdokument”, rapport lämnades skriftligt i handlingarna.
Kårstyrelseledamot Linus Eriksson tillade muntligen att Kårfullmäktige kommer få möjlighet
att lämna åsikter om LinTeks styrdokument via en enkät. Därefter kommer Kårfullmäktige få
möjlighet att diskutera styrdokumenten direkt med Linus. Frågeställningarna till enkäten
kommer inom kort att skickas ut. Kårstyrelsen uppmuntrar även att lämna in åsikter kring
styrdokumenten direkt till Kårstyrelsen eller till Linus.
VP-punkt ”Finansiellla medel”, rapport lämnades skriftligt i handlingarna. Kårstyrelseledamot
Viktor Wingqvist meddelade att han gärna tar emot åsikter inom ramen för VP-punkten.
Frågan om exemplet, i den skriftliga rapporten, med Chalmers finansieringsmodell och dess
eventuella möjliga tillämpande i LinTek togs upp. Vice Kårordförande Sebastian Carlshamre
meddelade att VP-punkten inte kommit så långt att Kårstyrelsen eller ansvarig för VPpunkten har hunnit ta ställning till upplägget ännu men att tanken kommer att tas med till
Kårstyrelsen.
Frågan om Halvtidsavstämningarnas skriftliga rapporters olika format togs upp.
Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg svarade att han tar med sig frågan till Kårstyrelsen.
Beslut: att lägga skriftliga rapporter till handlingarna.
114. Halvtidsrapport från internrevisor
Verksamhetsrevisor Amanda Norberg meddelade via ljudlänk att hon ser det problematiskt
att det inte finns några protokoll från Kårstyrelsen att granska. Kårstyrelseordförande Jakob
Steneteg medger att Kårstyrelsen hanterat protokollen slarvigt. Jakob meddelar att han
kommer att ta med sig kritiken till Kårstyrelsen. Vice Kårordförande Sebastian Carlshamre
tillade att Kårservice skaffat så kallad elektronisk signering och att Kårstyrelsen håller på att
kolla på eventuella passande lösningar för LinTek. Sebastian har varit på en demovisning hos
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ett företag som erbjuder elektronisk signering och han kommer att delta på ytterligare en
demovisning från ett annat företag inom kort.
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna.
115. Avstämning projekt kårstuga
Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg tillade muntligt att projekt Kårstugan just nu befinner
sig i en återutvärderingsfas. Tidigare Projektledare Kårstugan Nima Axenlod hjälper till med
detta även om han formellt avträtt posten Projektledare Kårstugan. Just nu är posten vakant.
Fyllnadsval är planerat på valmötet den 10:e mars.
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna.
116. Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse
Ordförande Valberedningen Julia Bjers förtydligade muntligen att valberedningen bara
kommer att prata med sittandes vid varje sökt post och inte äldre innehavare av respektive
sökta poster inför kommande valmöten. Diskussion tillsammans med Kårfullmäktige inför
valet av Kårstyrelsen kommer inte att ske.
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna.
117. Mottagningspolicy 2019
Studiesocialt ansvarig (mottagningen) 2018, Aleksi Evansson föredrog punkten via videolänk.
Efter att LinTek och Consensus behandlat mottagningspolicyn i december 2018, har Stuff
beslutat om en ändring på deras Kårfullmäktige. Ändringen är densamma som finns
presenterad i propositionstexten.
Beslut: att bifalla proposition Mottagningspolicy 2019 i dess helhet.
118. Studenternas åsikter
Frågan angående studenters problem med omregistrering via Ladoks nya hemsida togs upp.
Kårordförande Elin Mattsson meddelade att LiU väl är medvetna kring problemet och gör
vad de kan för att lösa problemen.
Frågan angående den borttagna möjligheten att ta del av tentamensstatistik togs upp. Vice
Kårordförande Sebastian Carlshamre meddelade att LiU väl är medvetna kring studenters
åsikter i frågan. Frågan planeras att tas upp av LiU under våren men frågan är under rådande
situation med Ladok inte högt prioriterad.
Frågan kring möjligheten att göra innehållet i Lisam publikt togs upp. Kårstyrelseordförande
Jakob Steneteg, tillika ledamot i systemägarstyrelsen, meddelade att Lisam för tillfället i
designen är låst. Systemägarstyrelsen har gjort en enkät bland studenter där det framkommit
synpunkter såsom att Lisam bland studenter upplevs långsamt. Även önskemål såsom
möjligheten att göra Lisam publikt samt möjligheten för studenter att enklare ge feedback har
framkommit. Dessa frågor kommer att lyftas upp under kommande möten.
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119. Övriga frågor
Kårordförande Elin Mattsson lyfte upp möjligheten att delta på Kårservices strategidag. Elin
informerar att Kårservice gärna ser att studenter kommer och ger synpunkter på bland annat
Kårservice verksamhet och värdegrund. Strategidagen kommer att äga rum den 28:e februari
på Kårhuset Kollektivet. Anmälan sker till Kårordförande via epost. Schema kommer att
skickas ut till intresserade/anmälda deltagare.
Frågan kring marknadsföring av Kårfullmäktige inför varje Kårfullmäktigemöte togs upp,
exempelvis marknadsföring via sektionernas nyhetsbrev. Förslag på att lägga upp info om
Kårfullmäktige inför varje Kårfullmäktigemöte på LinTeks Facebook-sida överlämnades till
Kårstyrelsen.
120. Mötets avslutande
Talman Andreas Pettersson förklarade mötet avslutat klockan 20.25.
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Kårfullmäktigeledamöter

Övriga

Amanda Hillås
David Sandgren
Hampus Back
Ina Jansson
Johan Byttner (via ljudlänk)
Louise Paulsson
Lukas Franzon
Nils Hedner
Olle Öberg
Robin Ellgren
Tobias Åresten

Andreas Pettersson
Elin Mattsson
Sebastian Carlshamre
Jakob Steneteg
Linus Eriksson
Viktor Wingqvist
Julia Bjers
Amanda Nilsson
Amanda Norberg (via ljudlänk)
Aleksi Evansson §117 (via videolänk)
Anton Olsson
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