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Under punkten kårstyrelsen redogör kårstyrelsen för hur arbetet flyter på inom kårstyrelsen.

Under punkten presidiet redogör kårstyrelsen hur arbetet inom LinTek flyter på, främst då inom
kårledningen och inom våra bolag. Här redovisas även vissa gemensamma delar samt de forum
där LinTek som organisation på något sätt varit representerat. Det redogörs också för hur
presidiet följt upp, det av FuM delegerade ansvaret, arbetet och ekonomin inom LinTek.

Under utbildning så rapporterar kårstyrelsen LinTeks utbildningsrelaterade verksamhet som
innefattar bland annat studeranderepresentation och utbildningsrådets verksamhet.

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

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).
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Beslut

Beslutat

Genomfört

Kommentar

Ta fram förslag på
kårstuga

2014-03-11

Pågående

Kårstyrelsen har fått mandat
att köpa kårstuga. Beslutat på
FuM-möte [nr 1, 18/19].
Syfte och kravlista för
kårstugan har uppdaterats på
FuM-möte [190507, punkt
184, 18/19]. Beslutet togs
utifrån kårstyrelsens
återutredning i enlighet med
FuM-möte [nr 4, punkt 92,
18/19].
FuM beslutade att åsidosätta
ytterligare 3 miljoner kr för
inköp och 5 års drift [190507,
punkt 185, 18/19].

Redaktionella ändringar i
styrdokument

2013-03-07

Pågående

Redovisas kontinuerligt nedan.

Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.
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2019-05-02 kl.09.00 är antalet medlemmar 1288, av dessa har: 771 medlemskap för 1-2 terminer, 405 medlemskap för 3 år, 105 medlemskap för 5 år,
6 är stödmedlemmar.
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar, 2015-10-05 var antalet medlemmar 3061, 2016-09-29 var antalet medlemmar 2957 och 2017-10-05 var
antalet medlemmar 2263.

