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Arbetsplan för Kårfullmäktige 
2018/2019 + diskussioner 
Kårfullmäktigemöte 1 2018-09-16, CreActive 

Diskussion 
● Riktlinjer för LinTeks Kårfullmäktige  

Rapporter 
● VP-punkter 17/18 för alla som inte lagts fram.  

● Internrevisorns arbete 

● Valberedning 2018/2019 

Beslut 
● Arbetsplan för kårfullmäktige 2018/2019 

● Proposition Kårstuga 

● Motion angående Valresultat Kårfullmäktige  

Val 
 

Diskussionslunch med FUM 2017-09-20 Lkpg 
● Budgetrevidering 

● Reglemente 

● Mottagningspolicyn 

Diskussionslunch med FUM 2017-09-21 Nkpg 
● Budgetrevidering 

● Reglemente 

● Mottagningspolicyn 

 

Kårfullmäktigemöte 2 2018-10-16, Norrköping 

Diskussion  

Rapporter 
● Kårstyrelsens konkretisering av verksamhetsplanen för LinTek 2018/2019 
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● Behandla verksamhetsberättelsen för LinTek 2017/2018 

● Ekonomisk rapport från BokAB 

● Ekonomisk rapport från Kårservice AB 

● Rapport från nyanställd tjänsteman 

● Rapport Kårstuga 

Beslut 
● Riktlinjer för Kårfullmäktige 

● Revidering av LinTeks budget 

● Revidering Åsiktsprogram 

● Valberedningens dokument 

Val 

Diskussionslunch med FUM 2017-11-08 Lkpg 
● Mål- och visionsdokument 

● Åsiktsprogram 

● Mottagningspolicy 

● LiTHanian 

Diskussionslunch med FUM 2017-11-09 Nkpg 
● Mål- och visionsdokument 

● Åsiktsprogram 

● Mottagningspolicy 

● LiTHanian 
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Kårfullmäktigemöte 3 2018-11-20, Linköping 

Diskussion  

Rapporter 

● VP förra året.  

Beslut 

● Fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige 2019/2020 

● Mottagningspolicy 2019 

Val 
● Valnämnd 2019 

● Besvärsnämnd 2019 

● Inspektor 2019-2020 

 

Kårfullmäktigemöte 4 2018-12-11, Linköping 

Rapporter 
● Resultat- och balansräkning för LinTek 2017/2018 

● Behandla revisorernas berättelse över det gångna årets förvaltning inom LinTek 

Beslut 
● Avsättning till eventuella fonder 

● Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018 

Val 

Diskussionslunch med FUM 2017-12-06 Lkpg 
● VP 18/19 

● Kravprofiler kårstyrelsen 

● Fonder och pengaplacering 

Diskussionslunch med FUM 2017-12-07 Nkpg 
● VP 18/19 

● Kravprofiler kårstyrelsen 

● Fonder och pengaplacering 

Diskussionslunch med FUM 2018-01-17 Lkpg 
● VP 18/19 
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● Frågor till kårstyrelseval 

Diskussionslunch med FUM 2018-01-18 Nkpg 
● VP 18/19 

● Frågor till kårstyrelseval 
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Kårfullmäktigemöte 5 2019-01-29, Linköping 

Diskussion  

Rapporter 
● Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplanen 

● Halvtidsrapport från internrevisor 

● Avstämning projekt kårstuga 

● Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse 

Beslut 

Val 
 

Diskussionslunch med FUM 2018-02-14 Lkpg 
● VP 18/19 

● Budget 18/19 

● Frågor till kårstyrelseval 

Diskussionslunch med FUM 2018-02-15 Nkpg 
● VP 18/19 

● Budget 18/19 

● Frågor till kårstyrelseval 
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Kårfullmäktigemöte 6 2019-03-05, Norrköping 

Diskussion  

Rapporter 
● Utkast budget 19/20 

● Utkast VP 19/20 

Beslut 
 

Val 
● LinTeks kårstyrelse 19/20 

Diskussionslunch med FUM 2018-03-06 Norrköping 
● VP 17/18 

Diskussionslunch med FuM 2018-03-07 Linköping 
● VP 17/18 

Kårfullmäktigemöte 7 2018-04-02, Linköping 

Diskussion  
● Budget 19/20 

● VP 19/20 

Rapporter 

Beslut 

Val 
 

 

Diskussionslunch med FuM 2018-03-28 Linköping 
● Förslag VP 18/19 

● Förslag Medlemsavgift 18/19 

● Förslag Budget 18/19 

Diskussionslunch med FUM 2018-03-28 Norrköping 
● Förslag VP 18/19 
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● Förslag Medlemsavgift 18/19 

● Förslag Budget 18/19 

Kårfullmäktigemöte 8 2019-05-07, Norrköping 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 
● Medlemsavgift 19/20 

● Budget 19/20 

● Verksamhetsplan för LinTek 2019/2020 

Val 
● Talman 2019/2020 

● Sekreterare 2019/2020 

● Valberedning 2019/2020 

● Två revisorer varav en är godkänd revisor 2019/2020 

Kårfullmäktigemöte  2019-05-08, Linköping-KonstFUM 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

Val 
● Vice talman 
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Arbetsplan för kårstyrelsen 

2018/2019 + FUM 
Inkluderat diskussioner i FUM + Heltidare. 

Kårstyrelsemöten är på måndagar klockan 18:30. 

Kårstyrelseträffar är på måndagar eller tisdagar kl 17.30 om inte annat anges. 

Sommarträff, 2018-08-04/2018-08-5 

● Gruppkontrakt 
● Teambuilding: “Livslinjen” 
● VP-punkter - uppdelning av ansvar 
● Uppföljning av arbetsuppgifter sedan innan sommaren 
● Avstämning om nya hemsidan och hur vi vill arbeta med den framöver 
● Diskussion om inval av revisorer (visade sig vara redan löst) 
● Diskussion om kårstugan - avstämning om vem som är ansvarig och hur 

befogenheterna kring arbetet är. 
● Diskussion om Lithanians framtid 
● Diskussion om fyllnadsval av Valberedningen 
● Uppdaterat RoM-mallar för heltidarna 
● Sammanställt arbetsplanen för kårstyrelsen (dock inte diskussionsluncherna) 

Kårstyrelseträff 1, 2018-08-20, Lkpg 

● Kårstyrelsemöte 2 - Diskutera nytt datum 
● Fotografering (bild styrelsen) - Diskutera datum 
● Inför avstämningar - förväntningar från kårstyrelsen till person som avstämmer? 
● FUM-helg 
● Återkoppling sommarträff - kolla gemensam todo-listan 

o LiTHanian – återkoppling från möte med Cecilia. 
o Återkoppling - Val av valnämnd, besvärsnämnd, revisorerna, inspektorn och 

valberedning 
▪ Stadgeändring, vad bereder valberedningen?  
▪ Stadgeändring, vilka väljs av FuM? 
▪ Hur vill vi att valnämnden osv väljs? 

● Formulera propositioner om sektionsplatser 
● Fyllnadsval av valberedning - Diskutera upplägg 
● Uppdatering hemsidan 
● Kommunikation inom LinTek - Hur ska KS kommunicera med KL och övriga inom 

LinTek? Ok att skriva/ringa till KL kvällstid? Delaktighet från KL? Viktigt att 
respektera heltidarnas tid. 
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● Strategiska medel - Måste marknadsföras i höst.  
● Motionssvar - Jakob ska kolla upp 
● Revidera gruppkontrakt och påskrivning 
● Sebastian och Elin presenterar arbetsplanen 
● Inför kårstyrelsemöte 1 

Kårstyrelseträff 2, 2018-08-28, Lkpg 

● Gå igenom gemensam todo-lista 
● Diskussionsluncher - styrelsen 
● Arbetsbeskrivningar  
● Projektplan LARM och SOF 
● Budgetarbete - genomgång av budget, hur vill vi följa upp heltidarnas budget, hur vill 

Sebastian att styrelsen hanterar budgeten 
● Diskussionskvällar - styrelsen 
● Diskussionsluncher - FuM 
● Prata med Amanda Norberg om jobbet som internrevisor 
● Kåraktivas 
● Inför kårstyrelsemöte 1 

Kårstyrelseträff 3, 2018-09-04, Lkpg 

● Diskussion om val av valberedningen 
● Policy för NL-verksamhet 
● Policy för jobb-teknik 
● Reftecs nya stadga 
● FuM-helgen 
● Inför kårstyrelsemöte 1 

Kårstyrelsemöte 1, 2018-09-04, Lkpg 

Diskussion 

Rapporter 

● Internrevisorns arbete - rapport till FuM 
● VP-punkter 17/18 för alla som inte lagts fram. - rapport till FuM  

Beslut 
● Arbetsplan för kårfullmäktige 2018/2019 - FuM 
● Arbetsplan för kårstyrelse 2018/2019 - rapport till FuM 
● Firmateckning PL LARM 
● Proposition kårstuga - FuM 
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Val 

● Kårstyrelseordförande för verksamhetsåret 2018/2019 
● Sekreterare för verksamhetsåret 2018/2019 
● Ägarrepresentant KSÄF för verksamhetsåret 2018/2019 
● Valberedningen 2018/2019 - rapport till FuM 

Kårstyrelseträff 4, 2018-09-11 

● Avstämning Utedisco 
● Avstämning LiTHanian 
● Diskussionsunderlag FuM-helgen  
● Inför FuM-möte 1 
● Inför kårstyrelsemöte 2 

FUM-helg, 2018-09-15 - 2018-09-16 

Kårstyrelseträff 5, 2018-09-17 

● Uppdatering - hur går det med bokslutet? 
● Avstämning MA-L - genomförandet 
● Avstämning MH - genomförandet 
● Avstämning MA-N - genomförandet 
● Diskussion om Reftecs nya stadga 
● Inför kårstyrelsemöte 2 

Konkretiseringskväll, 2018-09-18 

● Konkretisering av VP 18/19 

Kårstyrelseträff 6, 2018-09-25 

● Avstämning SOF 
● Avstämning PL 
● Avstämning Projektledare Kårstuga 
● Diskussion inför val, t.ex. kravprofiler 
● Inför kårstyrelsemöte 2 

Kårstyrelseträff 7, 2018-10-02 

● Utvärdering av avstämningar 
● Åsiktsprogram - diskutera ändringar 
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● Revidering av LinTeks budget 
● Diskussion kring verksamhetsberättelsen för LinTek 17/18 
● Diskussion kring rapport från BokAB 
● Diskussion kring rapport Kårservice AB 
● Diskussion kring rapport från nyanställd tjänsteman 
● Diskussion kring rapport Kårstuga 
● Inför kårstyrelsemöte 2 

Kårstyrelseträff 8, 2018-10-04 

● Diskussion kring Mottagningspolicy 
● Representation av program (sektionstillhörighet) 
● Inför kårstyrelsemöte 2 

Kårstyrelsemöte 2, 2018-10-04 

Diskussion  

Rapporter 

● Kårstyrelsens konkretisering av verksamhetsplanen för LinTek 2018/2019 - rapport till 
FuM 

● Behandla verksamhetsberättelsen för LinTek 2017/2018 - rapport till FuM 
● Ekonomisk rapport från BokAB - rapport till FuM 
● Ekonomisk rapport från Kårservice AB - rapport till FuM 
● Rapport från nyanställd tjänsteman - rapport till FuM 
● Rapport Kårstuga - rapport till FuM 

Beslut 

● Valberedningens dokument - FuM 
● Policys 

o Policy för näringslivsverksamhet 
o Policy för jobb-teknik 

● Projektplan för LARM 2019 
● Projektplan för SOF 2019 
● Arbetsbeskrivningar 
● Revidering av LinTeks budget - FuM 
● Reftecs nya stadga 

Val 

● Vice projektledare LARM 
● Vice projektledare SOF  

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon  070-269 45 84 Org.nr 822001-0683 Plusgiro 79 95 13-7 Bankgiro  515-1493 

E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 



 

 

2017-10-10 
5 (13) 

 

Kårstyrelseträff 9, 2018-10-15 

● Inför FuM-möte 2 
● Inför kårstyrelsemöte 3 

FuM-möte 2, 2018-10-16 

 

Kårstyrelseträff 10, 2018-10-23 

● Frågor inför val av kårledning 
● Inför kårstyrelsemöte 3 

Kårstyrelseträff 11, 2018-10-30 

● Utvärdering kontaktperson 
● Överlämning vinter 
● Inför kårstyrelsemöte 3 

Kårstyrelseträff 12, 2018-11-06 

● Avstämning MA-L - hela arbetet 
● Avstämning MH - hela arbetet 
● Avstämning MA-N - hela arbetet 
● Inför kårstyrelsemöte 3 

Kårstyrelsemöte 3 (Valmöte), 2018-11-11 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

●  

Val 

● Val av Kårledning 2018 

Kårstyrelseträff 13, 2018-11-13 

● Kravprofiler kårstyrelsen 
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● Inför kårstyrelsemöte 4 

Kårstyrelsemöte 4, 2018-11-13 

Diskussion  

 

Rapporter 

 

Beslut 

● Proposition Fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige - FuM 
● Mottagningspolicy 2018 - FuM 

Val 

STRATEGIDAG TYP HÄR KANSKE?!?!?! 

● Utvärdering av kårstyrelsens arbete 
● VP 18/19 
● VP 19/20 
● Fonder och pengaplaceringar 
● SOF - långsiktighet 
● LiTHanian 

Kårstyrelseträff 14, 2018-11-19 

● Inför FuM-möte 3 
● Inför kårstyrelsemöte 5 

FuM-möte 3, 2018-11-20 

 

Kårstyrelseträff 15, 2018-11-27 

● Avstämning PL 
● Avstämning SOF 
● Diskussion angående:  

o Resultat- och balansräkning för LinTek 2017/2018 

o Behandla revisorernas berättelse över det gångna årets förvaltning inom LinTek 

o Avsättning till eventuella fonder 

o Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018 
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● Inför kårstyrelsemöte 5 

Kårstyrelseträff 16, 2018-12-04 

● Kommentarer på LiUs årsredovisning 
● Inför kårstyrelsemöte 5 

Kårstyrelsemöte 5, 2018-12-04 

Diskussion  

Rapporter 

● Resultat- och balansräkning för LinTek 2017/2018 - rapport till FuM 

● Behandla revisorernas berättelse över det gångna årets förvaltning inom LinTek - 
rapport till FuM 

Beslut 

● Avsättning till eventuella fonder - FuM 

● Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018 - FuM 

Val 

Kårstyrelseträff 17, 2018-12-10 

● VP 19/20 
● Halvtidsavstämning VP 18/19 
● Avstämning Projektledare kårstuga 
● Inför FuM-möte 4 
● Inför kårstyrelsemöte 6 

FuM-möte 4, 2018-12-11 

 

Kårstyrelseträff 18, 2018-12-18 

● Halvtidsrapport från internrevisorn 
● Gyllene Moroten 
● Inför kårstyrelsemöte 6 

Kårstyrelseträff 19, 2019-01-08 

● Budget 19/20 
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● Inför kårstyrelsemöte 6 

Kårstyrelseträff 20, 2019-01-15 

● Projektplan MA-L 2018 
● Projektplan MA-N 2018 
● Projektplan MH 2018 
● Inför kårstyrelsemöte 6 

Kårstyrelseträff 21, 2019-01-22 

● Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse 
● Inför kårstyrelsemöte 6 

Kårstyrelsemöte 6, 2019-01-22 

Diskussion  

Rapporter 

● Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplanen - rapport till FuM 
● Halvtidsrapport från internrevisor - rapport till FuM 
● Avstämning projekt kårstuga - rapport till FuM 
● Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse - rapport till FuM 

Beslut 

Val 

Kårstyrelseträff 22, 2019-01-28 

● Avstämning PL 
● Inför FuM-möte 5 
● Inför kårstyrelsemöte 7 

FuM-möte 5, 2019-01-29 

 

Kårstyrelseträff 23, 2019-02-05 

● VP 19/20 
● Medlemsavgift 19/20 
● Budget 19/20 
● Inför kårstyrelsemöte 7 
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Kårstyrelseträff 24, 2019-02-12 

● Kravprofiler, kårledningen 19/20 
● Inför kårstyrelsemöte 7 

Kårstyrelseträff 25, 2019-02-19 

● Gyllene Moroten, jury 
● Vice projektledare MH 
● Frågor inför val av Kårledningen 19/20 
● Inför kårstyrelsemöte 7 

Kårstyrelseträff 26, 2019-02-26 

● Avstämning SOF 
● Inför kårstyrelsemöte 7 

Kårstyrelsemöte 7, 2019-02-26 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

● Projektplan MA-N 2018 
● Projektplan MA-L 2018 
● Projektplan MH 2018 
● Jury, Gyllene Moroten 

Val 

● Vice projektledare MH 

Kårstyrelseträff 27, 2019-03-04 

● Överlämning kårstyrelsen 18/19 
● Inför FuM-möte 6 
● Inför kårstyrelsemöte 8 

FuM-möte 6, 2019-03-05 
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Kårstyrelsemöte 8 (Valmöte), 2019-03-11 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

Val 

● LinTeks kårledning 19/20 

Kårstyrelseträff 28, 2019-03-12 

● Avstämning MH 
● Avstämning MA-L 
● Avstämning MA-N 
● Inför kårstyrelsemöte 9 

Kårstyrelseträff 29, 2019-03-19 

● Avstämning Projektledare Kårstugan 
● Avstämning Utediscot 
● Inför kårstyrelsemöte 9 

Kårstyrelseträff 30, 2019-03-26 

● Avstämning PL 
● Avstämning LiTHanian 
● Inför kårstyrelsemöte 9 

Kårstyrelsemöte 9, 2019-03-26 

Diskussion 

● Budget 19/20 - diskussion till FuM 
● VP 19/20 - diskussion till FuM 
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Rapporter 

Beslut 

Val 

Kårstyrelseträff 31, 2019-04-01 

● LinTeks interna engagemangsstipendium 
● Inför FuM-möte 7 
● Testamente kårstyrelsen 19/20 
● Inför kårstyrelsemöte 10 

FuM-möte 7, 2019-04-02 

 

Kårstyrelseträff 32, 2019-04-09 

● Inför kårstyrelsemöte 10 

Kårstyrelseträff 33, 2019-04-16 

● Inför kårstyrelsemöte 10 

Kårstyrelseträff 34, 2019-04-23 

● Inför kårstyrelsemöte 10 

Kårstyrelseträff 35, 2019-04-30 

● Avstämning MA-L 
● Avstämning MA-N 
● Avstämning MH 
● Inför kårstyrelsemöte 10 
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Kårstyrelsemöte 10, 2019-04-30 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

● Avsättning till eventuella fonder - FuM 
● Proposition Verksamhetsplan 19/20 - FuM 
● Proposition Medlemsavgift 19/20 - FuM 
● Proposition LinTek Budget 19/20 - FuM 
● Talman 2019/2020 - FuM 
● Sekreterare 2019/2020 - FuM 
● Valberedning 2019/2020 - FuM 
● Två revisorer varav en är godkänd revisor 2019/2020 - FuM 

Val 

Kårstyrelseträff 36, 2019-05-06 

● Inför FuM-möte 8 
● Avstämning SOF 
● Avstämning Projektledare Kårstugan 
● Inför kårstyrelsemöte 11 

FuM-möte 8, 2019-05-07 

 

KonstFuM, 2019-05-08 

 

Kårstyrelseträff 37, 2019-05-14 

● Utvärdering av FuM-året 
● Avstämning VP 18/19 
● Överlämningspass 1 
● Inför kårstyrelsemöte 11 
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Kårstyrelseträff 38, 2019-05-21 

● Överlämningspass 2 
● Inför kårstyrelsemöte 11 

Kårstyrelsemöte 11, 2019-05-21 

Diskussion  

Rapporter 

● Slutavstämning verksamhetsplan 2018/2019 

Beslut 

● LinTeks interna engagemangsstipendium 

Val 
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Motion angående Valresultat Kårfullmäktige 

I nuläget skall antal röster i FuM valet presenteras. Fler studenter, inklusive 
FuM ledamöter, har känt att detta inneburit obehag och en konstig samt 
utpekande känsla. Att peka ut studenter på ett nedvärderande sett eller 
uppmuntra popularitetstävlingar är inget studenterna vill att LinTek står för. 
Detta är något som sker då antalet röster varje kandidat fått presenteras i 
FuM resultatet. 

Personligen hörde jag direkt många negativa kommentarer från medstudenter 
då det antalet röster presenterades i år och kände mig förra året, då jag blev 
invald, väldigt olustig och något illa till mods. Det är heller inte roligt för de 
studenter som inte kom med i FuM att se om det endast fick, exempelvis, 1 
röst.  

  

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att Under Kapitel 5, punkt 15 ta bort “en redogörelse för hur många 
röster varje kandidat fått” 

Josefin Håkanson 
FuM ledamot 17/18



Ella Wilhelmsson
Bjälbogatan 6B

582 47 Linköping
Sverige

H 076-9460808
B ella.wilhelmsson@gmail.com

Personnummer: 940914-8302

LinTek
Valberedning

Augusti 2018

Mitt namn är Ella Wilhelmsson och jag ska nu börja mitt fjärde år på TBi sektionen, jag pluggar

kemisk biologi med en master inom industriell bioteknik. Jag kommer från Västerås där jag växte

upp och gick gymnasiet. Efter studenten tog jag ett sabbatsår och bodde i Berlin och jobbade som

au pair, vilket var en enormt lärorik upplevelse. Jag började plugga i Linköping efter att min bror,

som också har pluggat här, rekommenderade Linköping eftersom det är en fantastisk studentstad.

Han hade verkligen rätt, jag har trivts otroligt bra här, både med studierna och med studentlivet.

Jag har varit engagerad inom LinTek tidigare, när jag gick i tvåan var jag med i Eventutskottet. Det

var superkul och ett lagom stort engagemang att börja med tycker jag. Det gjorde att jag blev

intressrad av att fortsätta engagera mig och när jag gick i trean var jag med i LARM-kommittén

som bankettansvarig. Det var bland det roligaste jag har gjort!

Efter trean tog jag ett sabbatsår, för att jag ville få en lite paus innan mastern och känna att jag

kunde påbörja de sista två åren med lite ny energi. Under året har jag jobbat lite, tagit igen lite

gamla tentor, seglat över Atlanten och tåglu�at genom Europa. Jag är väldigt nöjd med beslutet

att ta ett uppehållsår och jag känner mig nu supertaggad på att komma tillbaka till plugget och ge

järnet den sista tiden. Jag är i år också engagerad i LinTeks kårfullmäktige, vilket också ska bli

både spännande och roligt. LinTek är en fantastisk organisation att engagera sig i, man möter så

mycket intressanta människor och man får förtroendet att testa sina egna vingar. För mig spelar

LinTek en otroligt viktig roll, på flera sätt. Det är det en säkerhet för studenterna och någon att

vända sig till om man tycker att något på universitetet inte går rätt till, det finns stöd och hjälp att

få. Genom engagemang kan man också samla givande erfarenheter inför framtiden att fylla sitt CV

med och man har möjligheten att knyta kontakter med studenter från andra sektioner.

Jag söker nu till LinTeks valberedning främst för att jag tycker att det verkar otroligt intressant och

lärorikt. Jag vill utveckla mig själv och jag tror att det här är ett bra sätt att göra det. Jag har varit

involverad i rekrytering när vi tillsatte koordinatorerna inom LARM och var då med och höll några

intervjuer. Jag har också varit med på några intervjuer när vi har rekryterat fler medarbetare till

mitt extrajobb på Vision. Jag tycker att rekrytering är väldigt intressant och det är ett inslag som

jag gärna har i mitt jobb i framtiden. Därför vill jag samla mer erfarenhet och kunskap, samt

utveckla mig själv inom rekrytering och intervjuteknik. Jag vill framförallt utveckla min förmåga att

sätta mig in i andras situation och förstå hur andra tänker. Man utgår ju alltid ifrån sig själv, vilket

ibland gör det svårt att förstå andra och jag skulle vilja bli bättre på att se vad som driver och

motiverar andra. Jag vill få fler infallsvinklar och lära mig se på saker på olika sätt. Lära mig att

ställa rätt frågor för att få en ökad förståelse för andra människor och deras situation.

Jag tycker att god kommunikation är av största vikt när man jobbar i grupp. Det gör arbetet bättre,



stämningen blir bättre och missförstånd och konflikter kan undvikas. Jag har inte varit involverad i

någon större konflikt i en grupp jag har arbetat med, men jag har haft konflikter med vänner. Jag

hade en ganska stor konflikt med en nära vän för två år sedan. Trots att vi var otroligt oense så

hanterade vi båda det ganska bra tycker jag. Vi trä�ades vid ett flertal tillfällen och båda fick chans

att berätta och förklar hur vi tyckte och kände och vi kunde ställa frågor till varandra om varför vi

hade betett oss som vi gjort. Vi var båda sårade och upprörda men hade ändå en vilja att förstå

varandra. Vi pratade med varandra, gick hem, funderade, reflekterade och så pratade vi igen och

besvarade nya frågor som hade kommit upp. Så fortsatte vi tills vi båda kände att vi hade fått säga

allt vi hade att säga och till ingen hade några frågor kvar. Trots att vi inte är lika bra vänner idag

så tycker jag att vi hanterade situationen bra, vi var båda mogna och kunde ha ett vuxet samtal

trots att vi kände oss arga och ledsna.

Jag brukar ofta ta en ganska framträdande roll i grupparbeten och liknande. Jag tycker om när

saker händer och det ska helst hända snabbt och jag ser ofta till att saker blir av. Därför är jag ofta

ganska drivande i saker. Jag kan absolut ta ett steg tillbaka om någon annan tar en stark ledarroll,

jag känner inget behov av att det måste vara jag som är ledare i en grupp, det viktigaste är att

gruppen når sina mål. Jag gillar när det är mycket på gång och det händer mycket, så jag hanterar

stress hyfsat bra. Jag sätter ofta mig själv i situationer då det är mycket som händer samtidigt och

på så sätt har jag också lärt mig hantera det. Listor är det bästa jag vet, det finns inget som är

bättre mot stress än det. Jag skriver en lista över allt som ska göras och prioriterar sakerna efter

hur viktiga de är och sedan är det bara att sätta igång. Blir det för mycket så är det viktigt att

kunna säga nej och inte ta på sig fler saker, eller att kunna be om hjälp med det man har att göra.

Det är kul när det händer mycket, men det får inte gå ut över hur man mår, då har det gått för

långt. Jag tycker att jag har hittat en ganska bra balans och jag vet ungefär hur mycket jag klarar

av. Det är okej att ha riktigt intensiva perioder, så länge man hinner återhämta sig mellan varven

också. Jag vet att valberedningen tar mer tid under vissa perioder och det ser jag inte som ett

problem. Jag är villig att lägga så mycket tid som krävs för att jobbet ska bli bra gjort. Man är ju

flera i en grupp, så då kan man alltid stötta upp och hjälpa varandra. Någon kanske kan ta lite

mera jobb i början och lite mindre sen och tvärt om för någon annan, beroende på hur man har

med skola och andra engagemang och liknande för tillfället. Det tycker jag bara är bra att man kan

hjälpas åt och arbeta tillsammans som ett lag.

Nu vet ni lite mer om mig, om ni har ytterligare frågor så är det bara att ni hör av er!

Vänliga hälsningar,

Ella Wilhelmsson







Budget 2018/2019
 

Radetiketter Summa av Int�kter Summa av Kostnader Summa av Budget
1. Fasta kostnader 581 300 kr -926 270 kr -344 970 kr
2. Central administration 155 400 kr -938 887 kr -783 487 kr
3. K�rfullm�ktige 100 000 kr -135 040 kr -35 040 kr
4. K�rstyrelsen 82 500 kr -322 200 kr -239 700 kr
5. Presidiet 594 426 kr -713 535 kr -119 109 kr
6. Utbildning 985 378 kr -1 179 303 kr -193 925 kr
7. Studiesocialt 625 000 kr -963 755 kr -338 755 kr
8. Marknadsf�ring 330 000 kr -707 522 kr -377 522 kr
9. N�ringsliv 522 000 kr -432 632 kr 89 368 kr
10. LARM 4 652 000 kr -2 368 192 kr 2 283 808 kr
11. LiTHanian 149 000 kr -287 880 kr -138 880 kr
12. Mottagningen 506 100 kr -526 540 kr -20 440 kr
13. M�nchen Hoben 1 993 750 kr -1 752 335 kr 241 415 kr

TFK 16 000 kr 0 kr 16 000 kr
Driftskostnader 0 kr -24 052 kr -24 052 kr
LinTek internt 0 kr -22 680 kr -22 680 kr
�vrigt 0 kr 0 kr 0 kr
Deltagare 1 010 000 kr -240 360 kr 769 640 kr
F�rt�ring arangemang 946 500 kr -328 380 kr 618 120 kr
Tryck 0 kr -7 500 kr -7 500 kr
Hj�lp 0 kr -94 813 kr -94 813 kr
Underh�llning 0 kr -408 700 kr -408 700 kr
Omr�de 21 250 kr -564 000 kr -542 750 kr
M�tesomkostnader 0 kr -4 950 kr -4 950 kr
Bil och transport 0 kr -31 500 kr -31 500 kr
Marknadsf�ring - �vrigt 0 kr -25 400 kr -25 400 kr

14. SOF 3 609 650 kr -3 359 952 kr 249 698 kr
15. Utediscot 485 000 kr -428 648 kr 56 353 kr
16. Avs�ttningar 0 kr -50 000 kr -50 000 kr

Totalsumma 15 371 504 kr -15 092 691 kr 278 812 kr
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En kårstuga är något som länge diskuterats inom LinTek. 20081 gjordes en utredning som kom 

fram till att ett införskaffande vore fördelaktigt för LinTeks medlemmar och därför borde 
införskaffas trots den ekonomiska risk detta skulle innebära. Det beslutades då att inte gå vidare 
med projektet, utifrån den ovisshet som rådde kring avskaffandet av kårobligatoriet som skulle 
ske två år senare.  

Frågan lyftes återigen 2012 då svallvågorna efter kårobligatoriets avskaffande lagt sig någorlunda 
och LinTek konstaterat att de fortfarande har en stark ekonomi och organisation. Därför 
gjordes en intresseundersökning för att se som intresset fortfarande fanns kvar, vilket det gjorde. 
Kårfullmäktige tog då2 ett beslut om en uppdragsbeskrivning3 till en person som skulle 
uppdatera den utredning som gjordes 2008 samt svara på ytterligare några frågeställningar. 
Kårfullmäktige tog även beslut om att genomföra införskaffandet om kraven i 
uppdragsbeskrivningen gick att genomföra.  

Projektgruppen har nu lagt fram sin utredning som pekar på att LinTek fortfarande har goda 
förutsättningar att genomföra projektet. 

Rapporten som tagits fram pekar på att en investering skulle kosta någonstans mellan två till fyra 
miljoner kronor för att klara kategori ett- kraven samt driftskostnader de första fem åren. Efter 
de diskussioner som förts med kårfullmäktige så lyftes en oro att LinTek har en förmåga att 
börja för stort i projekt och att man bör lägga sig på en mer försiktig nivå med möjlighet att med 
tiden expandera. För att kårstugan skall kunna etablera sig i studentlivet krävs dock någonting 
extra vilket gör att målbilden bör vara att delar av kategoris två-kraven uppfyllas, men att den 
storleksmässigt bör hamna i de krav som finns i kategori ett. Därför gör kårstyrelsen 
bedömningen att ca fyra miljoner är en lämplig summa att utgå ifrån. För att ge utrymme för 
oförutsedda och eventuella mer- kostnader uppskattar kårstyrelsen att det krävs ytterligare 25% 
av grundkostnaden vilket ger en totalkostnad på ca fem miljoner kronor för projektet. Till detta 
kommer kostnader för projekteringen samt organisatoriska kostnader. Detta leder till att 
kårstyrelsen uppskattar hela projektet till att kosta ca sex milj. kr.  

Att köpa fastigheter är något som LinTek inte har någon erfarenhet av och det kommer därför 
krävas att LinTek tar kontakt med professionella mäklare liksom även efter förvärvet med 
arkitekter för anpassning av stugans behov. Kårstyrelsen ser därför att LinTek bör ta in hjälp i 
projekteringen, det vill säga framtagandet av stugan. Kårstyrelsen föreslår att kostnaden för 
denna är något som räknas in i den summan som är nämnd ovan och är något som kårstyrelsen 
har att jobba med redan nu.  

Kårstyrelsen ser detta beslut som fullmäktiges godkännande att gå vidare i frågan samt ger en 
ekonomisk ram att röra sig med. Innan en slutgiltig investering i en kårstuga görs så ska 
kårstyrelsen få den godkänd av kårfullmäktige för att garantera att kårstyrelsen på ett bra sätt har 
tolkat de ramar som kårfullmäktige har givit ut. 

                                                      
1 http://lintek.liu.se/assets/Om-LinTek/Dokument/slutrapporthusutredning0708.pdf  
2 http://lintek.liu.se/assets/Om-LinTek/Dokument/FUM20112012/Protokoll-2012-04-18.pdf 
3 http://lintek.liu.se/assets/Om-LinTek/Dokument/Intressanta-
dokument/Uppdragsbeskrivningkrstuga2012.pdf  
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Att ta fram en organisation runt själva förvaltandet är något som bör låtas ta sin tid och bör 
därför påbörjas direkt och arbetas med samtidigt som LinTek söker efter intressanta 
fastighetsobjekt. Även i detta projekt så bör LinTek ta in hjälp från extern part för att garantera 
att allt går rätt till.   

Kårstyrelsen ser att detta projekt bör få ta tid, för att garantera att ett eventuellt köp görs på 
korrekt sätt. Med bakgrund i det så har kårstyrelsen gjort bedömningen att det är dumt att sätta 
en tidsram på det framtida projektet utan att låta det ta sin tid.  

Kårstyrelsen har respekt för att detta är ett omfattande ekonomiskt åtagande med viss risk, men 
känner att de diskussioner som förts i kårfullmäktige de senaste åren om att förvärva en kårstuga 
står i överensstämmelse med studenterna i LinTeks intresse.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att LinTek beslutar att gå vidare med projektet att hitta ett fastighetsobjekt som har 
potential att uppfylla kraven uppsatta i steg två i Uppdragsbeskrivning för 
projektledare Kårstuga 

att  LinTek till kårstugeprojektet – för projektering, inköp och fem års 
driftskostnader – designerar sex miljoner (6 000 000) SEK, inklusive de redan 
avsatta pengarna i kårhusfonderna för Linköping och Norrköping  

att LinTek uppdrar till kårstyrelsen att till kårfullmäktige lägga fram förslag på beslut 
gällande köp av lämpligt fastighetsobjekt 

att LinTek uppdrar till kårstyrelsen att till kårfullmäktige lägga fram ett förslag på en 
organisation för förvaltning kårstugan. 

 

 

KÅRSTYRELSEN 13/14 



 

2018-08-31 
1 (1) 

 

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Plusgiro 79 95 13-7 Bankgiro 515-1493 

E-post ua@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 

Proposition gällande LinTeks kårstuga  

Under verksamhetsåret 13/14 tog LinTek ett beslut om att investera i en ny kårstuga för 
utbildningar och studiesociala aktiviteter. Detta efter att både utredningar (2008 och 2012) och 
en intresseundersökning (2012) gjorts för att bedöma möjligheten och intresset av 
införskaffandet av en kårstuga. Från dessa drogs slutsatsen att ett införskaffande vore 
fördelaktigt för LinTeks medlemmar.  

Dock har det inte blivit ett köp av ett lämpligt fastighetsobjekt då fastighetsmarknaden inte rör 
sig i samma tempo som fullmäktiges mötestider, utan mycket fortare än så. Detta har haft som 
effekt att när ett lämpligt objekt har hittats så har LinTek inte kunnat godkänna ett köp innan 
budgivningsprocessen är över och objektet är köpt av någon annan. Detta då beslutet formellt 
måste tas av fullmäktige. Därtill har kårstyrelsen och projektledare kårstugan inte haft mandat att 
ta beslut om köp efter läsårsskiftet då nya kårstyrelsen valts in. Vilket medför att potentiella 
fastighetsobjekt ej kan köpas under den perioden. 

Därför anser vi att kårstyrelsen borde ges mandat att under läsåret och fram tills nästa 
kårfullmäktiges första möte godkänna ett köp för att projektledare kårstugan ska kunna initiera 
budgivningsprocessen. Notera att budget och krav för tidigare beslut kvarstår, enda skillnaden är 
att kårstyrelsen ges utökat mandat att godkänna ett köp istället för att det behövs tas i 
kårfullmäktige.  

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen  

att LinTek uppdrar till kårstyrelsen i samråd med projektledare kårstugan att ta beslut gällande 
köp av lämpligt fastighetsobjekt i enlighet med andra att-satsen i beslut av kårfullmäktige 13/14 
den 11 mars 2014 § 143 samt beslut av kårfullmäktige 15/16 den 7 mars § 114 .  

att beslutet gäller tills första (icke-konstituerande) mötet för kårfullmäktige 19/20.  
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Proposition gällande Uppdrag för 
kårstuga 
2015-09-29 beslutade kårfullmäktige att uppdra åt kårstyrelsen att ta fram underlag för 
revidering av kravspecifikationen för kårstugan. Efter samtal med kårfullmäktige föreföll det 
behövas en omstrukturering av dokumenten kring kårstugan. Kårstyrelsen arbetade då fram ett 
dokument för uppdrag för kårstuga som kårfullmäktige bör äga samt en uppdragsbeskrivning 
som kårstyrelsen bör äga. Kravspecifikationen i uppdraget reviderades efter diskussion med 
kårfullmäktige samt kårstugegruppen. Då revideringen var uppe som förslag hos kårfullmäktige 
2016-01-25 men avslogs har nu ytterligare revidering gjorts. Den senaste revideringen syftar på 
att förtydliga dokumentet och dess kontenta. 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att avskaffa Uppdragsbeskrivning för projektledare Kårstuga 

att anta Uppdrag för kårstuga enligt förslag 

 

KÅRSTYRELSEN 15/16 
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Revisionsplan 18/19 

Inledning 
Denna revisionsplan är ett underlag för internrevisorns arbete under verksamhetsåret 18/19. 
Den är tänkt att definiera, men inte begränsa, vad internrevisorn skall göra under året. 
Revisionsplanen utgår från internrevisorns fastslagna arbetsuppgifter och hur dessa skall 
omsättas i praktiken. Utifrån detta specificerar den sedan hur varje del av verksamheten skall 
granskas. Revisionsplanen avslutas med en planering av internrevisorns arbete för läsåret. 

Syfte 
Denna revisionsplan har flera syften, främst är det att ge kårfullmäktige insyn i internrevisorns 
arbete men ger även kårfullmäktige en möjlighet att styra internrevisorns verksamhet. 
Revisionsplanen syftar också till att underlätta kårstyrelsens och kårledningens arbete genom att 
klargöra vilka delar av verksamheten som kommer granskas extra noga, och på så sätt låta 
kårfullmäktige styra kårstyrelsens fokus under året. Slutligen syftar planen till att på ett 
strukturerat sätt utveckla internrevisorns arbete. 

Internrevisorns uppgift  
Internrevisorn, benämnd har följande arbetsuppgifter enligt LinTeks styrdokument: 

 
”2. Revisorernas åligganden 

Godkänd revisor skall granska räkenskaper och förvaltning för LinTeks styrelse med samtliga 
utskott. Internrevisor skall granska LinTeks övriga verksamhet.” –LinTeks stadga 

 

” Internrevisorn svarar inför kårfullmäktige och ska granska LinTeks verksamhet med syfta att 
säkerställa att den sköts effektivt, stadgeenligt och i linje med vad kårfullmäktige beslutar. Det är 
därför fördelaktigt att internrevisorn närvarar på kårfullmäktiges sammanträden. Internrevisorn 
ska till kårfullmäktiges första ordinarie sammanträde presentera förslag på revisionsplan för 
verksamhetsåret.”   –LinTeks reglemente 

 
Utifrån styrdokumenten kan internrevisorns arbetet brytas ned i tre olika delar: Granskning av 
verksamhetens stadgeenlighet, granskning av att verksamheten följer kårfullmäktiges beslut samt 
granskning av att verksamhetens bedrivs effektivt. Nedan beskrivs hur dessa tre områden 
kommer att granskas under verksamhetsåret 18/19. 
 

Granskning 

Granskning av verksamhetens stadgeenlighet 
LinTeks stadga reglerar de organisatoriska förutsättningar för kårens verksamhet och styr som 
sådan inte den dagliga verksamheten. I dagsläget bedöms verksamheten överensstämma väl med 
stadgan på de flesta punkter och de planeras inte att granskas i detalj. De delarna som rör val av 
poster och utskott så som Valnämnd, Valberedning, Besvärsnämnd, Revisorer och Inspektor 
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saknar viss information kring hur valen ska gå till vilket skapat svårigheter i tolkning av stadgan 
och är något som under verksamhetsåret 18/19 ska åtgärdas och kommer därför att granskas 
noggrannare än resterande stadga. För att säkerställa stadgeenlighet i verksamheten under 
verksamhetsåret 18/19 kommer protokollen från kårstyrelsens möten att granskas gentemot 
stadgan. Om inga allvarlig oegentligheter upptäcks kommer denna granskning att avrapporteras i 
internrevisorns halvtidsutlåtande samt i revisionsberättelsen. 

Granskning av att verksamheten följer kårfullmäktiges beslut 
Kårfullmäktiges beslut kan delas upp i två kategorier, dels de styrdokument som finns för kåren 
sedan tidigare, dels de beslut som tas under innevarande år. För att få en enkel översikt presenteras 
hur granskningen skall gå till för varje styrdokument ägda av kårfullmäktige och sist hur fattade 
beslut följs upp. 

Budget 
Då det faller under den godkända revisorns uppgifter att granska LinTeks räkenskaper kommer 
ingen granskning av LinTeks budget eller resultat att ske från internrevisorn. 

Mål och visionsdokumentet 
Mål och visionsdokumentet innehåller LinTeks långsiktiga mål och används främst för strategisk 
styrning och för att ta fram andra styrdokument. Ingen löpande granskning av dokumentet 
kommer att ske då det är för abstrakt för att relateras till den dagliga verksamheten. 

Reglementet 
Reglementet reglar i mer detalj olika delar av LinTeks verksamhet. Kårstyrelsens beslut kommer 
löpande granskas gentemot reglementet och om oklarheter skulle framkomma kommer dessa i 
första hand diskuteras med kårstyrelsen, om en lösning inte kan finnas kommer problemet 
rapporteras till kårfullmäktige. 

Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen detaljerar vilken fokus LinTeks verksamhet skall ha under ett visst år. Då 
tidigare år visar på att det varit problematiskt för kårstyrelsen att hinna med och fullfölja 
verksamhetsplanen är detta ett område som kommer ha ett större fokus för granskning under 
verksamhetsåret. Verksamhetsplanen 18/19 har tre punkter vilken förhoppningsvis skapar 
fokuserade och välarbetade resultat för verksamheten. Under 18/19 kommer tre större 
granskningar av verksamhetsplanens genomförande att göras: En mitt under höstterminen för 
att se till att samtliga punkter påbörjats, en vid årsskiftet för att se till att arbetet fortlöper samt 
en mitt under vårterminen för att tillse att samtliga punkter avslutas. Om inga problem påträffas 
kommer endast halvtidsgranskningen att rapporteras till fullmäktige i samband med 
internrevisorns halvtidsutlåtande. 

Åsiktsprogrammet 
LinTeks åsiktprogram innehåller LinTeks åsikter i ett antal sakfrågor och därmed detaljreglerar 
det delar av verksamheten. Huruvida den operativa verksamheten (inkluderat 
studeranderepresentanterna) följer åsiktsprogrammet är inte möjligt att granska på grund av det 
stora antalet studeranderepresentanter och åsikter. Granskningen kommer således att ske på 
ledningsnivå och begränsas till styrelsens beslut. 

De löpande besluten 
Kårfullmäktiges löpande beslut kommer att följas upp genom muntlig dialog med kårstyrelsen 
efter varje kårfullmäktigemöte för att tillse att kårstyrelsen och internrevisorn är överens vad 
som ålagts kårstyrelsen av kårfullmäktige. Att besluten genomförs kommer sedan följas upp 
löpande. Om något beslut inte genomförts kommer detta i första hand påtalas för kårstyrelsen 
och, om detta inte löser situationen, till kårfullmäktige. 
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Granskande av verksamhetens effektivitet 
Traditionellt har granskningen av kårens effektivitet varit ytterst begränsad, förmodligen 
beroende på att definitionen av vad som är effektivt är ytterst subjektiv. Att en internrevisor, 
utan riktlinjer, skulle uttryckt sig om kårens verksamhet skulle lätt ha kunnat leda till ett ”det var 
bättre förr” perspektiv som hämmar kårens utveckling då internrevisorerna historiskt sett själva 
ofta haft tidigare engagemang inom kåren på en ledande nivå. För att råda bot på detta 
definieras här ett antal granskningspunkter vilket kommer att tjäna som utgångspunkter för 
granskningen av kårens effektivitet under verksamhetsåret 18/19. 

Granskande kring fullföljande av LinTeks styrdokument 
LinTek har ett stort antal styrdokument som tillhör olika nivåer inom organisationen och har 
olika syften. De olika nivåerna är kårfullmäktige, kårstyrelse samt kårledning och där varje 
styrdokument sedan kan ses som antigen organisatorisk eller strategisk. Ett stort antal av 
styrdokumenten skapades eller påbörjades under verksamhetsåret 14/15. Då en så pass stor 
implementering kring styrdokumenten genomfördes under ett år finns risken för att det varit 
svårt att direkt anpassa den operativa verksamheten utefter vad som anges i dess styrdokument. 
Genom att följa de styrdokument som satts upp säkerhetsställs organisationens effektivitet. 
Granskningen kommer innefatta: 
• Hur väl verksamheten inom organisationen idag följer vad som står i styrdokumenten 
• Eventuella åtgärder för att på ett långsiktigt sätt säkerhetsställa att verksamheten är anpassad 
efter organisationens styrdokument. 
Granskningen sker genom: 
• Noggrann undersökning av samtliga styrdokument 
• Samtal och möten med kårstyrelsen och kårledningen. 

Granskning kring LinTeks utveckling i relation till hållbart engagemang och 
framtida utmaningar  
LinTek har genom åren vuxit kraftigt som organisation vilket inneburit både ett ökat antal 
engagerade samt fler områden man jobbar inom. En stor utmaning har varit att lyckas anpassa 
organisationen tillräckligt snabbt och där arbetsbelastningen på de engagerade blivit väldigt hög. 
Man har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet där man i nuläget kommit en bit på 
vägen. Dock finns det fortfarande arbete kvar att göra. Projekt som ”Postutredningar”, 
”Hållbart Engagemang”, ”Ett LinTek för framtiden” och anställandet av en kanslist är några 
saker som förväntas kartlägga och underlätta arbetsbelastningen på de engagerade. 
Granskningen kommer innefatta: 
• Vad som tidigare projekt resulterat i kring minskad arbetsbelastning samt vilka arbetsområden 
som fortfarande är mest påverkade.  
• Vilka utrymmen som finns kvar för verksamheten att växa och utvecklas utan att ytterligare 
belasta de engagerade.  
Granskningen sker genom: 
• Kartläggning av pågående projekt samt vilket stadie varje projekt är i. 
• Samtal och möten med kårstyrelsen och kårledningen. 

Tidsplanering 
Det här avsnittet beskriver när de olika revisionspunkterna kommer arbetas med i förhållande 
till kårfullmäktiges möten. Något som ger möjlighet till aktuell rapportering till kårfullmäktige 
och för att ge kårfullmäktige chansen att agera på det som framkommit i de olika revisionerna. 
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Avsnittet är baserat på utkastet till kårfullmäktiges arbetsplan, om denna ändras kommer 
tidsplaneringen att behöva justeras. 
16/9 2018 
• Genomgång av revisionsplan 

16/10 2018 
• Revision kring verksamhetsplanen 18/19 
• Granskning kring LinTeks utveckling i relation till hållbart engagemang och framtida 
utmaningar 

20/11 2018 
• Revisionsberättelse från förra internrevisorn för 17-18 
• Granskning kring LinTeks utveckling i relation till hållbart engagemang och framtida 
utmaningar 

29/1 2019 
• Internrevisorns halvtidsutlåtande 
2/4 2019 
• Granskning kring fullföljandet av LinTeks styrdokument 
• Revision kring verksamhetsplanen 18/19 

7/5 2019 
• Granskning kring fullföljandet av LinTeks styrdokument 
 

Försvårande omständigheter samt möjligheter för verksamhetsåret 
18/19 
Då jag kommer att bo utomlands under detta verksamhetsår så är det svårt att delta i fysisk form 
på möten och samtal. Jag har planerat att delta vid kårfullmäktigemötena genom skype (eller 
liknande) för att finnas tillgänglig och kommer att försöka träffa kårstyrelsen, kårledningen samt 
kårfullmäktige så ofta jag kan i fysisk form. Inför min flytt så har jag träffat kårstyrelsen för att 
komma överens om hur vi kommunicerar under året.  

Att jag befinner mig på distans från den dagliga verksamheten skapar även möjligheter att 
verkligen granska verksamheten från ett neutralt perspektiv och se LinTek så som medlemmarna 
ser organisationen utifrån det som kommuniceras ut.  
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