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Protokoll fört vid LinTeks kårfullmäktige 2019-05-07 
 
Plats: TP56, Täppan, Campus Norrköping, Norrköping 
Föredragningslista: Se bilaga 1 
Närvarande: Se bilaga 2 
Handlingar: Se bilaga 3 
 
170. Mötets öppnande 

Talman Andreas Pettersson förklarade mötet öppnat klockan 18.35. 
 
171. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Beslut: att välja Sara Nilsson och Lukas Franzon till justeringspersoner tillika rösträknare.  
 

172. Justering av röstlängd 
Beslut: att justera röstlängden till 10 mandat 
 

173. Adjungeringar 
Beslut: att adjungera in Anton Olsson till mötet.  
 

174. Fastställande av föredragningslistan  
Yrkande 174.1: Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg yrkar på  
att flytta punkten Proposition gällande syfte och kravlista kårstugan före punkten Proposition gällande 
revidering av §5 och §7 i LinTeks reglemente. 
 
att lägga till punkten Finansiering av kårstugan efter punkten Proposition gällande syfte och kravlista 
kårstugan.  
 
att konsekvensändra nummerordningen.  
 
Beslut: att bifalla yrkande 174.1.  
Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt förslag med ändring enligt yrkande 174.1.  
 

175. Mötets behöriga utlysande 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst 
 

176. Föregående mötesprotokoll  
Beslut: att lägga mötesprotokoll 2019-04-02 till handlingarna. 

 
177.  Rapporter och meddelanden 

Frågan angående minskandet av antalet omtenta-p uppkom. Kårordförande Elin Mattsson 
meddelande att frågan är i diskussionsstadiet just nu på universitetet. Eventuell förändring av 
antalet omtentor för varje kurs per år diskuteras ej. Ett problem som identifierats vid ett 
eventuellt minskande av antalet omtenta-p är kapaciteten av skrivplatser som inte kommer att 
räcka till.  
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Frågan angående det minskade söktrycket på LiTH:s utbildningar inför HT19 relativt jämfört 
med vissa andra lärosäten uppkom. Kårordförande Elin Mattsson svarade att diskussioner 
förts på fakultetsnivå och att ett antal avgörande faktorer identifierats.  
 
Beslut: att justera röstlängden till 11 mandat.  
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna.  
 
 

178.  Beslutsuppföljning 
Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna. 
 

179.  Rekryteringsuppföljning 
  Beslut: att lägga skriftlig rapport till handlingarna. 
 
180. Proposition gällande medlemsavgift 19/20 

Vice kårordförande Sebastian Carlshamre meddelade att medlemsavgiften i propositionen 
inte är förändrad jämfört med medlemsavgiftsbeslutet taget för verksamhetsåret 19/20.  
 
Beslut: att bifalla propositionen i dess helhet. 

 
181. Proposition gällande budget 19/20 

Vice kårordförande Sebastian Carlshamre föredrog propositionen.  
 
Beslut: att bifalla propositionen i dess helhet. 

 
182. Proposition gällande verksamhetsplan 19/20 

Vice kårordförande Sebastian Carlshamre presenterade ett förslag till nytt koncept kring 
hanteringen av verksamhetsplanspunkter i 3-årscykler. Sebastian föredrog det första 
alternativet bland VP-punkter. Kårstyrelseledamot Beatrice Partain föredrog det andra 
alternativet bland VP-punkter. Kårordförande Elin Mattsson föredrog det tredje alternativet 
bland VP-punkter.  
 
Yrkande 182.1: Kårfullmäktigeledamot Tobias Åresten yrkar på 
att i första verksamhetsplanspunkten ”LinTeks plats vid Linköpings universitet” under rubriken 
”LinTek skall därför:” under den tredje punkten lägga till punkten ”Utreda vad de tre campusen har 
för behov när det gäller LinTeks verksamhet”.  
 
att i första verksamhetsplanspunkten ”LinTeks plats vid Linköpings universitet” under rubriken 
”Effektmål:” under den andra punkten lägga till punkten ”LinTek får en tydligare bild hur 
samarbetet mellan campusen ska ske”. 
 
att ta bort kapitlet ”LinTeks arbete på de olika campusen”.  
 
att ändra att-satsen i propositionen 
från ”kårfullmäktige fastställer verksamhetsplanen för LinTek 19/20 med två (2) av de tre (3) föreslagna 
VP-punkterna”.  
till ”att fastställa verksamhetsplanen för LinTek 19/20 enligt förslag med ändringar”.  
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Beslut: att bifalla yrkande 182.1.  
Beslut: att bifalla det framvaskade förslaget.  
 
Mötet ajourneras klockan 20.10. 
Mötet återupptas klockan 20.19.  
 

183. Proposition gällande ändring av LinTeks reglemente 
Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg presenterade propositionen.  
 
Beslut: att bifalla propositionen i dess helhet.  

 
184. Proposition gällande syfte och kravlista kårstugan 

Kårstyrelseordförande Jakob Steneteg föredrog propositionen.  
 
Yrkande 184.1: Kårfullmäktigeledamot Tobias Åresten yrkar 
att ändra att-satsen i propositionen  
från ”att fastslå syfte och kravlista för kårstugan i sin helhet”.  
till ”att uppdatera dokument Uppdrag för kårstuga från beslut §114 från Kårfullmäktige 2016-03-07 med 
texten från dokumentet ”Syftesbeskrivning” från handlingarna Kårfullmäktige 2019-05-07.  
 
Beslut: att bifalla yrkande 184.1.  
Beslut: att bifalla det framvaskade förslaget.  

 
185. Finansiering av kårstugan 

Kårstyrelseledamot Linus Eriksson föredrog punkten.  
 
Yrkande 185.1: Kårstyrelseledamot Linus Eriksson yrkar  
att LinTek till kårstugeprojektet- för projektering, inköp och fem års driftskostnader – 
designerar ytterligare tre miljoner (3 000 000) SEK, utöver de sex miljoner (6 000 000) SEK 
som redan är designerade från FuM-mötet 2018-09-16.  
 
Beslut: att bifalla yrkande 185.1.  

 
186. Proposition gällande revidering av §5 och §7 i LinTeks reglemente 

Kårstyrelseledamot Viktor Wingqvist föredrog delen av propositionen som gällde ändringar 
LinTeks reglemente kapitel 7. Vice kårordförande Sebastian Carlshamre föredrog delen av 
propositionen som gällde ändringar i LinTeks reglemente kapitel 5.  
 
Mötet ajournerades klockan 21.22. 
Mötet återupptogs klockan 21.54. 
 
Yrkande 186.1: Vice kårordförande Sebastian Carlshamre yrkar 
att ändra den första att-satsen i propositionen 
från ”att upplösa byggnadsfonderna samt att ta bort byggnadsfonderna ur Reglementet”.  
till ”att upplösa Husfonden Linköping, Husfonden Norrköping, Husfonden Carl Malmsten och 
Bolagsfonden.  
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att ändra den andra att-satsen i propositionen 
från ”att ta bort bolagsfonden i Reglementet”.  
till ”att ur Reglementet ta bort §7.1.1 Husfonden Linköping, §7.1.2 Husfonden Norrköping, §7.1.3. 
Husfonden Carl Malmsten och §7.1.4 Bolagsfonden.  
 
att ändra den tredje att-satsen i propositionen 
från ”att skapa fonden ”Kårstugan” och i den avsätta de medel som tidigare beslutats för kårstugan samt 
uppdatera Reglementet” 
till ”att instifta fonden Fond för likvid säkerhet med en omfattning om 4 miljoner (4 000 000) SEK.  
 
att ändra den fjärde att-satsen i propositionen 
från ”att skapa fonden ”Likvid säkerhet” omfattande 4 miljoner kr samt uppdatera Reglementet”. 
till ”att i Reglementet lägga till §7.1.1 Fond för likvid säkerhet, med följande text: Fonden syftar till att 
garantera ett visst kapital inom LinTek. Kapitalet avses att användas i den egna organisationen vid ett 
tillfälle av sämre ekonomisk ställning. Effekten av en utbetalning ska vara för att möjliggöra samma typ av 
verksamhet som tidigare år. Vid utbetalning från fonden bör storleken av originalkapitalet återställas på 
sikt.”  
 
Beslut: att bifalla yrkande 186.1.  
Beslut: att bifalla det framvaskade förslaget.  

 
187. Slutrapporter VP-punkter 2017/2018 

Kårstyrelseledamot i kårstyrelsen 17/18 Robin Ellgren höll en presentation av 
verksamhetsplanspunkten ”Organisering av IT”.  
 
Beslut: att lägga till rapport ”Organisering av IT” och rapport ”Organisationsutveckling” till 
handlingarna.  

 
188. Resultat- och balansräkning för LinTek 2017/2018 

Beslut: att lägga resultat- och balansräkning för LinTek 2017/2018 till handlingarna.  
 

189. Revisionsberättelse för LinTek 2017/2018 
Beslut: att lägga revisionsberättelsen för LinTek 2017/2018 till handlingarna.  

 
190. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018 

Protokollnotering 1: Kårfullmäktigeledamötena Tobias Åresten och Robin Ellgren avstår från 
att delta i beslutet.  
Protokollnotering 2: Kårfullmäktige vill få in rapporter från Verksamhetsplanspunkterna 
”Hållbart Engagemang 2.0” och ”Medlemsrekrytering” före ett beslut om ansvarsfrihet.  
 
Beslut: att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018.  

 
191. Val av talman 2019/2020 

Beslut: att välja Christian Gustavsson till talman för LinTek 2019/2020.  
 

192. Val av sekreterare 2019/2020 
Beslut: att välja Linus Eriksson till sekreterare för LinTek 2019/2020. 
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193. Val av valberedning 2019/2020 
Beslut: att ålägga LinTeks kårstyrelse välja LinTeks valberedning 2019/2020.  
 

194. Val av revisorer 2019/2020 
Beslut: att välja Elin Mattsson till internrevisor för LinTek 2019/2020.  
Beslut: att välja Daniel Önell på företaget KPMG till godkänd revisor för LinTek 2019/2020.  

 
195.  Studenternas åsikter 

Frågan angående borttagande av food trucksen vid campus Valla uppkom. Kårordförande 
Elin Mattsson meddelade att frågan tidigare tagits upp på ett studentrådsmöte. Frågan 
kommer att undersökas vidare av kårledningen.  
 
Frågan angående det höga upplevda priset på SOF uppkom.  
 
Frågan angående copyright och publicerande av examensarbeten på Diva uppkom. 
Kårstyrelseledamot Beatrice Partain meddelade att det i dagsläget inte finns något tvång att 
publicera examensarbeten på Diva även om examensarbeten i regel är offentliga. Vill man 
däremot, av olika anledningar, sekretessbelägga ens examensarbete blir det en större process.  
 
Frågan angående den planerade stängningen av campus Valla och Norrköping under nätter 
uppkom. Kårordförande Elin Mattsson meddelade att det i dagsläget bland annat finns 
problem med att personer sover i universitetets lokaler. Elin meddelar även att det troligtvis 
kommer att möjliggöras att söka undantag under tillfällen vid särskilt behov. Frågan kommer 
att diskuteras vidare på ett studentrådsmöte.  
 

196.  Övriga frågor  
Eftersom detta är det sista ordinarie FuM-mötet önskar talman Andreas Pettersson att man 
skickar in feedback kring årets FuM-möten samt ifall det är något som man vill skicka vidare 
till nästa verksamhetsår.  

 
197.  Mötets avslutande 

Talman Andreas Pettersson tackar för det gångna verksamhetsåret och förklarade mötet 
avslutat klockan 23.29.  
 

 
 
Andreas Pettersson 
Talman 
 
Tobias Åresten 
Sekreterare 
 
Sara Nilsson 
Justeringsperson 
 
Lukas Franzon 
Justeringsperson 
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2019-05-07 
 
Kårfullmäktigeledamöter 
 
Amanda Hillås 
Ella Wilhelmsson 
Ina Jansson 
Johan Byttner (§178 - §197) 
Louise Paulsson 
Lukas Franzon 
Morten Eriksson 
Robin Ellgren 
Sara Nilsson 
Tobias Åresten 
Viktor Uvesten 
 
 

Övriga 
 
Andreas Pettersson 
Jakob Steneteg 
Linus Eriksson 
Viktor Wingqvist 
Sebastian Carlshamre 
Elin Mattsson 
Beatrice Partain 
Amanda Norberg 
Anton Olsson 
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