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VERKSAMHETSPLAN 2019/2020
Antaget av LinTeks kårfullmäktige den 7 Maj 2019
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Inledning
Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka
kårfullmäktige styr LinTek.
Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund. Verksamhetsplanen
lyfter fram några av de långsiktiga målen och strategierna i mål- och visionsdokumentet. Varje projekt
i verksamhetsplanen är utformad för att både kårstyrelsen och de heltidarna som kårstyrelsen anser
bör vara involverade ska kunna arbeta med dem. Verksamhetsplanen är formulerad i punkter som
styrelsen skall genomföra samt effektmål, om möjligt kopplade till strategierna, som kompletterar
dessa med ett eller flera önskade effekter som resultat utav genomförandet av projektet.
Det är kårstyrelsens uppgift att under sensommaren konkretisera verksamhetsplanen i form av
projektplaner för varje del i verksamhetsplanen, och i dessa fastslå de aktiviteter som för LinTek
närmare effektmålen och de långsiktiga målen i mål- och visionsdokumentet.
Avstämning av arbetet med verksamhetsplanen och hur arbetet går mot projektplanerna ska redovisas
för fullmäktige under antingen sista mötet före årsskiftet eller första mötet efter årsskiftet.
Innan nästa års verksamhetsplan tas fram ska en halvtidsutvärdering ske av projektens utveckling,
aktiviteternas effekt och hur väl effektmålen förväntas uppnås. Med detta i beaktande utvärderas om
någon del av verksamhetsplanen bör arbetas med ytterligare genom en förlängning eller utveckling
och nästa verksamhetsplan tas fram. När projektplanerna löpt ut sin tid ska en utvärdering av hur väl
projekten föll ut göras och en sammanfattning av projektens utfall skrivas. Denna sammanfattning
ska inkluderas i LinTeks verksamhetsberättelse.
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LinTeks plats vid Linköpings universitet
Enligt Högskolelagen gäller att ”en studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och
medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan”. I
stadgan är ändamålet beskrivet som “Linköpings Teknologers Studentkår (LinTek) har till
ändamål att främja medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang”. Ändamålet är
alltså något bredare än vad lagen säger, vilket är naturligt.
Att “främja [...] studier och vad därmed äger sammanhang” kan göras på många olika sätt. Flera
kårer runt om i Sverige hanterar all verksamhet som studenterna vill kunna erbjudas. I
Linköping har vi valt en annan väg, där en tanke om en tydlig rollfördelning finns i tre instanser:
kårerna som samordnare, organisatörer och vägledare; Kårservice AB som infrastruktur och
arenabyggare för mötesplatser samt sektionerna och studentföreningarna som närkontakt till
studenterna och studentlivets puls. När en organisation växer är det naturligt att mer verksamhet
genomförs, men det är inte nödvändigtvis det bästa.
Linköpings universitet har ett enormt rikt studentliv, och både LinTek och sektionerna har vuxit
mycket under det senaste decenniet. Verksamhet som LinTek har ägnat sig åt under flera
decennier, för att täcka ett behov som funnits, kan i dag genomföras lika väl av sektionerna.
Kärnverksamhet är ett begrepp som ofta används för att beskriva det som anspelas i
Högskolelagen, dvs. utbildningsbevakning och arbetsmiljöbevakning. Som det ser nu har LinTek
en betydligt bredare verksamhet än detta. Detta är inte nödvändigtvis fel, men behöver en
översyn.
Det är kårstyrelsens mening att LinTek behöver utvärdera och undersöka hur mycket av det
LinTek gör som är kärnverksamhet, samt vad som bör vara kärnverksamhet.

Mål och vision
●
●
●

LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet
LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation
LinTek skall vara en attraktiv organisation för teknologer att engagera sig i.

LinTek skall därför
●
●
●

Specificera och definiera begreppet kärnverksamhet
Utreda hur stor andel av LinTeks verksamhet som kan kategoriseras som
kärnverksamhet
Utvärdera om en större andel av arbetet ska inställa sig i framtagen definition av
kärnverksamhet.

Effektmål
●
●

LinTeks ändamål är tydligt internt, och i förlängning externt
LinTeks interna organisation får en tydlig rollfördelning

Tidigare dokument och projekt
●
●

”Kartlägga och utvärdera organisationen samt skriva en handlingsplan för hur
eventuella förändringar ska genomföras” – Verksamhetsplan 12/13
Handlingsplan ”Ett LinTek för framtiden” – Verksamhetsplan 13/14
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●
●

Handlingsplan ”Ett LinTek för framtiden 2.0” – Verksamhetsplan 14/15
Organisationsutveckling - Verksamhetsplan 17/18
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Kåren och sektionernas samspel - fortsättning
Under verksamhetsåret 2018/2019 har Kårstyrelsen arbetat med en verksamhetsplanspunkt
(VP-punkt) vid namn “Kåren och sektionernas samspel”. Syftet med denna var att tydliggöra
vilka samarbetsformer som idag finns mellan kåren och sektionerna vid den tekniska fakulteten
vid Linköpings universitet, men också att utforma ett förslag på hur samarbeten bör regleras i
framtiden. Behovet av ett sådant tydliggörande kommer av att det tidigare framkommit att det är
otydligt för alla parter vad det är som gäller. Några problem som tidigare uppdagats inkluderar:
●
●
●

Vad händer om LinTek eller en sektion bryter ett avtal
Vilka skyldigheter har LinTek mot sektionerna
Vilka skyldigheter har sektionerna mot LinTek

Behovet av ett tydliggörande inom dessa områden är tydligt, eftersom LinTek och sektionerna
står i stark beroendeställning till varandra. LinTeks roll mot sektionerna varierar kraftigt, från att
skapa forum för diskussion i olika sammanhang till att fatta beslut som rör alla sektioner i form
av t.ex. Mottagningspolicyn. Till detta tillkommer djupare samarbeten inom studiemiljö och
utbildningsbevakning, som följd av de lagliga krav LinTek har på sig.
Under verksamhetsåret 2018/2019 har de samarbetsformer som finns i dagsläget kartlagts och
en utvärdering av hur sektionerna och kåren ser på samarbeten genomförts. Utifrån detta har ett
förslag på hur de grundläggande samarbetsformerna mellan parterna kan se ut tagits fram.
Arbetet är dock långt ifrån slutfört, eftersom ett gediget arbete med förankring i sektionerna
behöver ske innan ett sådant förslag implementeras. Att ledningen för en sektion har en viss
åsikt under ett verksamhetsår behöver inte betyda att sektionen som helhet håller med om
denna, och detsamma gäller LinTeks kårledning och styrelse. Således är det viktigt att det förslag
som togs fram under verksamhetsåret 2018/2019 arbetas vidare med under 2019/2020 för att få
in nya perspektiv innan implementation. Dessutom bör avtalsförslag tas fram för de olika
samarbetsformerna, samt vidare diskussion kring vad som bör gälla vid avtalsbrott, något som
inte hunnits med under tidigare verksamhetsår.

LinTek skall därför
●
●
●
●

Utgå från resultatet av VP-punkten “Kåren och sektionernas samspel” och utvärdera
det förslag som tagits fram.
Förankra (det eventuellt reviderade) förslaget bland teknologsektionerna vid Linköpings
universitet
Utforma avtal för det färdigställda förslaget, inklusive en klausul för vad som bör gälla
vid avtalsbrott.
Implementera förslaget inför läsåret 2020/2021

Mål och vision
●
●
●
●

Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet.
Alla teknologer skall ha, samt känna att de har, inflytande över sin situation på LiU.
Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra.
LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet.
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Effektmål
●
●
●
●

LinTek arbetar för att ha nära samarbete med sektionerna vilket är en åtråvärd milstolpe
under målet att alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra.
Teknologsektionerna får så bra förutsättningar som möjligt för att bedriva sin
verksamhet.
LinTek aktivt och strategiskt arbetar för att ingå nya, samt stärker sina nuvarande,
samarbeten med andra organisationer.
LinTek arbetar på att transparent sätt så att medlemmarna ges möjlighet till god insyn i
verksamheten.

Tidigare dokument och projekt
●
●

Direktiv för arbete med teknologsektionerna
Slutrapport för VP-punkten “Kåren och Sektionernas Samspel” från verksamhetsåret
2018/2019
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