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Kallelse till LinTeks kårfullmäktige 2019-10-08
Tid och plats

Tisdagen den 8 oktober 2019 kl 18:30
K3, Kåkenhus, Norrköping

Kallade

Ledamöter av kårfullmäktige 2019/2020
LinTeks kårstyrelse och kårledning 2019/2020
LinTeks valberedning 2019/2020
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande
Internrevisor
Inspektor

Föredragningslista
32. Mötets öppnande
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Justering av röstlängd
Adjungeringar
Fastställande av föredragningslistan
Mötets behöriga utlysande
Föregående mötesprotokoll

39. Rapporter och meddelanden (Information)
40. Beslutsuppföljning (Information)
41. Rekryteringsuppföljning (Information)
42.
43.
44.
45.

Ekonomisk rapport från BokAB
Ekonomisk rapport från Kårservice AB
Rapport från tjänsteman
Rapport Kårstuga

46.
47.
48.
49.
50.

Verksamhetsberättelse LinTek 2018/2019
Riktlinjer för Kårfullmäktige
Revidering av LinTeks budget
Valberedningens dokument
Motion angående LinTeks studentpåverkan

51. Studenternas åsikter
52. Övriga frågor
53. Mötets avslutande
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Notice to attend LinTeks council 2019-10-08
Time and place

Tuesday the 8th of October 2019, at 18:30
K3, Kåkenhus, Norrköping

Noticed

Members of the council 2019/2020
LinTek board and staff 2019/2020
LinTek nomination committee 2019/2020
President and vice president of technological sections
Internal auditor
Inspector

Agenda

32. Opening the meeting
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Elections of approval persons and vote counters
Approval of the electoral register
Approval of other attendants
Approval of the meeting agenda
Approval of the meetings notice
Approval of the last meetings meters

39. Reports and announcements (Information)
40. Verification of action regarding decisions in the council (Information)
41. Follow up of the recruitment (Information)
42.
43.
44.
45.

Economic report from BokAB
Economics report from Kårservice AB
Report from employee
Report union cottage

46.
47.
48.
49.
50.

Operations story of LinTek 2018/2019
Guidelines for the council
Revision of LinTek’s budget
Selection committee’s document
Motion regarding the student influence of LinTek

51. Students’ opinions
52. Other concerns
53. The end of the meeting
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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2019-09-15
Plats: Eventhallen, Creactive, Linköping
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga
14. Mötets öppnande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 10.03.
15. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja Louise Paulsson och Viktor Uvesten till justeringspersoner tillika rösträknare.
16. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 25 mandat.
17. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
18. Fastställande av föredragningslistan
Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt utskick.
19. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
20. Föregående mötesprotokoll
Beslut: att lägga protokoll från möte 2019-05-14 till handlingarna med justeringen att
Christian Gustavsson läggs till i bilagan ”Närvaro vid LinTeks kårfullmäktige 2019-05-14”
under rubriken ”Övriga”.
21. Rapporter och meddelanden
Rapporter och meddelanden gällande SAc, Projektledare IT och Projektledare Kårstugan fanns ej med
utskickade handlingar, utan gavs mutnligt av Kårstyrelsen under mötet.
Beslut: att lägga Rapporter och meddelanden till handlingarna, med skriftligt tilläg kring SAc,
Projektledare IT och projektledare Kårstugan enligt Kårstyrelsens muntliga redogörelse.
22. Beslutsuppföljning
Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.
23. Rekryteringsuppföljning
Beslut: att lägga rekryteringsuppföljningen till handlingarna, med ändringen från ”87e augusti”
till ”17 augusti”.
24. Internrevisorns arbete
Beslut: att fastställa revisionsplanen enligt förslag.
25. Riktlinjer för kårfullmäktige
Yrkande 25.1: Elin Hymnelius yrkar på
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att stryka ”rekryteringsarbete för poster och utskott” under ”Ansvar”
Yrkande 25.2: Carl Magnus Bruhner yrkar på
att stryka första stycket under övrigt sidan 3.
Beslut: att avslå Yrkande 25.1 i sin helhet.
Beslut: att bifalla Yrkande 25.2 i sin helhet.
Beslut: att fastslå ”Riktlinjer för kårfullmäktige” enligt det framvaskade förslaget.
Mötet ajournerades mellan 11:20 och 11:37.
26. Fastställande av arbetsplan för kårfullmäktige 2019/2020
Yrkande 26.1: KSO Sebastian Carlshamre yrkar på
att stryka flytta ”revidering av Åsiktsprogram och Mål- och Visionsdokument” från
Kårfullmäktigemöte 1 till Kårfullmäktigemöte 3.
Yrkande 26.2: KSO Sebastian Carlshamre yrkar på
att fastställa datum för KonstFuM till 2020-05-12
Yrkande 26.3: Carl Magnus Bruhner yrkar på
att fastställa platsen för det sista Kårfullmäktige under verksamhetsåret 2019/2020 till
Linköping.
Yrkande 26.4: Karl Hammersberg yrkar på
att ändra datum för Kårfullmäktigemöte 2 från 2019-10-1 till 2019-10-08.
Yrkande 26.5: Elin Hymnelius yrkar på
att lägga till punkten ”Överlämning” till Kårfullmäktigemöte 7.
Yrkande 26.6: Elin Hymnelius yrkar på
att lägga till punkten ”Riktlinjer för kårfullmäktige” till Kårfullmäktigemöte 6.
Beslut: att bifalla Yrkande 26.1 i sin helhet.
Beslut: att bifalla Yrkande 26.2 i sin helhet.
Beslut: att bifalla Yrkande 26.3 i sin helhet.
Beslut: att bifalla Yrkande 26.4 i sin helhet.
Beslut: att bifalla Yrkande 26.5 i sin helhet.
Beslut: att bifalla Yrkande 26.6 i sin helhet.
Beslut: att fastslå ”Arbetsplan för kårfullmäktige 2019/2020” enligt det framvaskade förslaget.
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Mötet ajournerades för lunch 12:14 till 13:07.
Johannes Knutas lämnar mötet, röstlängden justeras till 23 mandat.
27. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018
Yrkande 27.1: Carl Magnus Brunher samt Nils Hedner yrkar på
att ”Bordlägga punkten till kårfullmäktigemöte 5, samt ålägga sittande Kårstyrelse att
informera berörd Kårstyrelse om att ärendet kommer att behandlas då”.
Beslut: att bifalla Yrkande 27.1 i sin helhet.
28. Diskussion angående kårstuga
Molly Hultman, projektledare, adjungeras in till mötet under pågående punkt, 28.
Mötet ajournerades 13:53 till 14:05.
Styrelsen presenterade följande förslag för Kårfullmäktige:
att kårfullmäktige uppdrar till kårstyrelsen i samråd med projektledare kårstugan att ta beslut
gällande köp av lämpligt fastighetsobjekt i enlighet med finansiering och kravspecfikation
beslutad §184, §185 FuM 18/19,
att beslutet gäller tills första (icke-konstituerande) mötet för kårfullmäktige 20/21.
Kårfullmäktige valde enhälligt att behandla förslaget under pågående möte.
Beslut: att bifalla styrelsens förslag i sin helhet.
29. Studenters åsikter
Utbudet av mat vid A-huset är dåligt, då foodtrucks inte finns. Endast ett ställe att äta mat på
erbjuds, vilket anses under all kritik. Studenter undrar varför foodtrucksen togs bort? Var det
Eurest som anmälde kring hygien? Vad kan kårerna göra?
KO informerar om att denne haft möte med Eurest, och att Eurest ej verkats nåts av det
faktum att studenterna är missnöjda med Eurest.
KO informerar om att LiU är missnöjt med att Foodtrucksen inte betalade hyra.
KO informerade om att Foodtrucksen kommer att hyra in sig på FoodCourt i C-huset, där de
kommer turas om att servera mat i gamla CarlssonsBBQ/BowlLife.
KO informerar om att denna kommer att följa upp mot Eurest, och ser stor chans att påverka.
KO informerar om förslag att Förenade Festerier ska ha möte med Eurest för att reda ut
missnöjet sinsimellan.
KO informerar att efter LinTeks Facebookinlägg kring Foodtrucksen har inte LinTek aktivt
drivit att få tillbaka Foodtrucksen, men kommer att köra detta.
Det är orimligt svårt att se om man är medlem eller ej på LinTeks hemsida. Det står inte tydligt
om man är medlem eller ej.
vKO informerar om att det finns dialog mot AGERA för att lösa detta.
Enligt vKO är det enklaste just nu att logga in på medlemsportalen.
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Medlemskap i LinTek syns inte alltid i Studentkortet-appen.
Byttan i nya studenthuset får inte sälja mat, de borde få det.
Nya LiUkortet tas emot med missnöje. Gamla LiUkorten var en Id-handling, och går nu ut.
Studenter har en Id-handling som ej förnyas, det är dåligt att behöva ha legitimation och LiUkort.
Under Nolle-P skriver alla på ett avtal om mottagningen och följer en mottagningspolicy som
kommits överens om mellan kårerna och Universitetet. Under flera fredagar i flera år har
Kårservice fredagspub serverat alkoholhaltig dryck med mer än 5 volymprocent, vilket är ett
brott mot mottagningspolicyn.
Dåligt med tentamen som läggs på söndagar, TKMJ49 med flera är drabbade.
LiUs agerande vid utrymning under Nolle-P skapade oro, kårerna var snabbare. Det tog tid att få
ut mail från LiU, hemsida, sociala medier med mera. Infon kom ut mer än 45 minuter efter att
kårerna gick ut med information.
KO informerar om att LiU nåtts av kritiken, mailserver har bytts ut så att studenter har
samma som lärare.
KO informerar om att LiU använde kårerna för att sprida information, flaskhals var väktarnas
fysiska hastighet.
Kent Waltersson, Universitetsdirektör, jobbar fortfarande med detta.
Missnöje uttrycks över förra tenta-P, då C-huset blev uthyrt under den tiden till LinCon. Tenta-P
och LinCon bör inte ligga samtidigt.
Nya studenthuset är trevligt att sitta i, men det borde finnas fler mikrorum. Mikrovagnen i
Keyhuset bör stå i studenthuset istället. 20 halvfungerande mikros på 1000 studieplatser är
orimligt, studenterna upplever sig ha tappats bort i projekterandet av studenthuset.
SAc kommenterade i april att det var orimligt med endast ett mikrorum, LiU gav inget
medhåll.
I studenthuset är det svårt att se vilka mikrovågsungnar som används och vilka som är upptagna.
Vart har mikrovågsugnarna från CYD-polen tagit vägen? Studenter repporterar att de varit
försvunna sedan slutet av juni.
30. Övriga frågor
Jakob Steneteg frågar hur arbetet med att ta fram LinTeks valberedning går.
Kårstyrelsen informerar om att ingen valberedning finns, då samtliga poster i den är vakanta.
Kårstyrelsen ber Kårfullmäktige om hjälp, och påminner om att ledamöter i Kårfullmäktige får
även inneha poster i valberedningen.
Styrelsen är ålag av Kårfullmäktige att välja in en valberedning.
Stadgan bryts då valberedningen enligt denna skall ha sitt första möte senast den 15
september, vilket är datum för pågående möte.
Jakob Steneteg föreslår att styrelsen kör en rekryteringsperiod i 2-3 veckor, och att
Kårfullmäktige hjälper till med Headhunting och montring.
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KSO föreslår att de försöker hitta en valberedning, men att styrelsen väljer sig själva tillfälligt
om inget annat går.
31. Mötets avslutande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 15.23.
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2019-09-15
Ledamöter av Kårfullmäktige
Aleksi Evansson
Algot Eskilsson
Beatrice Fusaru
Carl Magnus Bruhner
Claes Thunberg
David Stigsmark
Elin Hymnelius
Elin Olofsson
Emma Ahlstedt
Felix Nyman
Gustav Myhrinder
Hans Birkedal
Jakob Steneteg
Johannes Knutas, t.o.m. 26.
Karl Hammersberg
Louise Paulsson
Lucas Sevelin
Malin Agorelius
Marcus Weiland
Max Klasson
Nils Hedner
Signe Svorén
Viktor Larsson
Viktor Uvesten
Frånvarande:
Amanda Hillås
Christina Hedner
Oliwer Schultz
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Övriga

Christian Gustavsson
Cecilia Abrahamsson
Cornelia Kesti
Elin Mattsson
Jonathan Nygren
Linus Eriksson
Ludwig Modahl Edström
Sara Nabrink
Sebastian Carlshamre
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Rapporter och meddelanden
Uppdatering av Kårledningens arbete
Sammanfattning
•

•
•
•

KO har genomfört LUST-Stormöte och påbörjat bearbetning av resultaten, vilket är
ämnat att forma nyckelfrågorna till Studentledningsrådet
KO har inlett arbetet med att tillsätta ny rektor. Utformat kravprofil samt påbörjat
samarbete med rekryteringsfirma
Startat upp Ordföranderåden för Linköping respektive Norrköping
vKO har fortsatt arbetet med kårrabatter
Kassörsråden har startats upp
vKO har kollat på digital lösning av biljettsläpp inför Luciafesten
PK har gjort två nya köppitchar till kårstyrelsen och utvecklat en tredje som funnits
med sen tidigare
PK har skött kontakter med mäklare och säljare
IT har instruerat LiTHanians webbmästare om hur man publicerar saker på hemsidan
IT har sett över serverlösningar till LARM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UAs förbereder doktorandombudsunderlag till studentledningsrådet
UAs har introducerat sektioner till nämndarbetet samt deltagit i nämndsammanträden
UAs behandlar studentfall som uppstått i samband med tentaP och nytt läsår
Arbetar med ramverk för UAs arbete med institutionsstyrelser och våra representanter
Sektionerna fick sina äskningar för 2020 godkända
De digitala examensbevisen har kommit upp på tal igen
Alla sektioner har nu skrivit under utbildningsavtalet för 19/20
Har haft uppstart för mattecoacher och mattestugorna flyter nu på
Uppgiftsförslagen för alla Crash Courses har blivit uppdaterade
Mattehjälpen är nu fulltalig

•
•
•
•
•
•
•

Trygghetsråd ska minska otryggheten på kårhusen
Utediscots tackfest har börjat planeras
Utvärdering av kårledningens basårsmottagning på gång
SAc har haft uppstartsmöte med AMO-stud och genomfört AMO-utbildningen
SAc har haft uppstartsmöte med EventU och börjat planera verksamhetsåret
Det har varit utskottsrekrytering till EventU, vilket tyvärr har gått dåligt
SAc har haft möten med lika villkors-koordinatorerna för LiU, kårservice, studenthälsan
och FORUM om att starta igång ett samarbete med en gemensam kampanj för att
förebygga trakasserier på kårhus
MF planerar kommande rekryteringar
MH-kommittén har utvärderat festen och byggveckorna, tldr: det gick för bra
Ekonomiskt efterarbete för MH har gjorts

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•

Testamentesskrivandet efter MH har börjat
LiTHanian har beslutat om kommande artiklar och layout
Utvärderingsenkät har skickats ut till fadderisterna

•
•
•
•
•
•
•
•

PL har startat upp arbetet tillsammans med kommittén
PL planerar kick-off, workshops och möten med kommittén
Rekrytering av koordinatorer till LARM och inledande anmälan för företag är på ingång
Definierar fokusområden för LARM 2020
LinTek Näringsliv har strukturerats om och är igång för hösten
NA arbetar med att få ordning Alumnidatabasen
Företagshörnan är i full gång, många företag har visat intresse
NA samordnar sektionernas samarbeten med Sveriges ingenjörer

Presidiet
KO (Kårordförande)
Arbetsbelastningen har varit mycket hög och ständiga prioriteringar har behövt ske för att utföra
arbetsuppgifterna. Många avtal har signerats, i huvudsak gällande ex-jobbsmässan. Medverkade
under ägarstyrningsutbildning, vilket var mycket givande. Har sammanträtt med Studentrådet
samt BokABs styrelse, Tekniska Fakultetsstyrelsen, LUST-styrelsen och Kårstyrelsen. Författade
fjolårets förvaltningsberättelse.
Under de kommande dagarna kommer en delegation från KORK (Kårordförandes
rådskonferens, tillika styrelse för RefTec) till Linköping för erfarenhetsutbyte, med mera.
Universitetsstyrelsen, Tekniska Fakultetsstyrelsen, BokABs styrelse och KSÄF (Kårservice
Ägarförening) äger rum inom en snar framtid. LiUs revisionsutskott kommer samlas och
fortsätta internrevisionen av universitetet i sin helhet.

vKO (Vice kårordförande)
Jag har kommit igång med olika möten i Norrköping. Det har varit mycket frågor kring
medlemssystem och kårrabatter som har hanterats. Har talat med driftchefer på kårhus och
festerier om kårrabatt samt LinTek-rabatt på fester. Har köpt in iZettles och iPads till LinTeks
verksamhet.
Jag är nöjdast med att mitt arbete som Norrköpingsansvarig verkar kunna bli väldigt givande
detta år, baserat på de möten jag har haft i Norrköping hittills.
Jag kommer framöver att behöva se över olika sorters rabatter genom Kårservice och följa upp
systemet med kårrabatter. Utöver det kommer VORK, vKO:s från andra teknologkårer i
Sverige, till Linköping. Bilen kommer också behöva bytas ut. Fortsatt arbete och möten med
samverkansgruppen Norrköping.
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IT (Projektledare IT)
Sedan sist har Projektledare IT haft mycket kontakt med olika parter och försöker agera
bollplank till utskott och användare av IT-system. Bl.a. har han hjälpt LiTHanian med tillträde
till att redigera hemsidan, i vilket det också hans tankar bekräftats om nuvarande system. Han
har också kontinuerlig kontakt med LARM IT, som testar ett alternativt ramverk till den
nyutvecklade värdportalen (intern hemsida för LARMs värdar).
Projektledare IT håller fortsatt en strategisk riktning på arbetet och funderar på vägen framåt för
LinTek vad gäller IT, hur LinTeks andra system (t.ex. slack) ingår i helheten och hur arbetet på
bästa sätt ska redovisas framöver.

PK (Projektledare Kårstugan)
Jag har hävdat mig och min posts syfte inför FUM vilket gick bra, jag får fortsätta arbeta. Kul!
Jag har också arbetat halvhårt med att bereda beslutsunderlag för styrelsen, kontakta mäklare,
förhandla med säljare, och sedan hoppade jag av utskottsrekryteringen för att jag blev nervös
och hatar lunchmöten. Fick grönt ljus att buda på ett hus som jag och delar av styrelsen ska åka
och kolla på på fredag (29/9) och det ska bli jätteskoj.
Jag är nöjdast med att jag, enligt några, bidrog till mer uppsluppen stämning på FUM som
annars kan vara en relativt stel tillställning. Sen är jag rätt nöjd med att jag får buda men det
ligger inte hos mig så känner ingen prestationsbaserad tillfredsställelse med det beslutet utan mer
"fyfan vad najjz att mina käppar i hjulen börjar rucka lite på sig" :)
Kommande månad kanske jag köper ett hus, vem vet!? Isåfall kanske jag sätter ihop en liten adhoc projektgrupp och börjar köpa inredning. Eller så gör jag det själv. Eller så fortsätter jag leta
hus. Only time and the other budgivarna will tell!

Utbildningskontoret
UAu (Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar)
UAu har stått på Kalasmottagningen samt riggat Utediscot under en heldag. Alla sektioner har
nu skrivit under utbildningsavtalet för 19/20 och fått sina äskningar för 2020 godkända. Arbetet
med doktorandombud och förberedelserna inför möte med universitetet kring detta fortskrider
och utgörs av att ta reda på mer kring hur andra kårer hanterar samma anställning.
Just nu arbetar UAu med införandet av bedömningskriterier där Prodekan för TekFak vill
komma och prata med kårledningen om arbetet. Det görs också förberedelser inför
klassrepresentantsutbildning i Norrköping och Linköping. Den 5-6 oktober har UR helhelg med
workshops.
De digitala examensbevisen har återigen kommit upp på tal, både från studenthåll men även från
lärare som tycker att de inte håller tillräckligt hög standard rent utseendemässigt. UAu har
upplevt det svårt att riktigt veta hur LinTek ska ställa sig i frågan och önskar gärna att det kan
diskuteras inom FuM.
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UAu har hanterat problematiken med tentor som schemalagts under söndagar vilket har visat sig
vara en temporär miss från schemaläggningen. LinTek har bett ansvariga att informera
studenterna kring detta och be om ursäkt för besvären det orsakat. UAu har närvarat på LGUmöte där det framkommit diskussioner om skidresorna som sker under året och som gör att
kurser i princip blir kaos (speciellt kurser med labbar som folk då missar, tex I-sektionens
skidresa till Åre där det kan vara nästan 100 pers i en årskurs som missar första labben i en
programmeringskurs).
Framöver kommer UAu närvara på stormöte med LUST, International Council-möte, LUST-u
samt PUG-möte där ansökningar om vilka lärare som ska få pengar till olika projekt vad gäller
pedagogisk utveckling kommer tas upp.

UAs (Utbildningsansvarig med studeranderepresentantsansvar)
UAs arbetar huvudsakligen med studeranderepresentanter, just nu med fokus på nämndarbete
och utbildningsutskotten i respektive sektion. Mycket tid läggs på kommunikation med
representanter och ansvariga för de uppdrag de förväntas utföra. Alla platser är ännu inte
tillsatta och det kommer pågå ett kontinuerligt arbete för att försöka fylla dem.
I och med början av terminen har en hel del studentfall inkommit, relaterade till examination,
byte av program och digitala examensbevis. UAs upplever inte att han har tillräckligt med tid för
att kunna göra det undersökande arbete som skulle behövas för att svara på dessa frågor fullt ut,
men hoppas att det blir bättre med tiden då många fall är lika varandra.
Det största sidoprojektet just nu har att göra med doktorandombud och att skapa ett så utförligt
underlag som möjligt inför studentledningsrådet. Arbetet görs inom gruppen LUST-DK och
omfattar kontakt med doktorandsektionerna på universitet samt andra universitet i syfte att hitta
en optimal anställningsform och kartlägga arbetsuppgifter.
Parallellt pågår ett mindre arbete med studeranderepresentantsramverket. Dokument,
kommunikation och uppföljning behöver ses över och dokumenteras bättre inför nästa år.
Fokus ligger dock först och främst på att arbetet ska fungera i år.

Mattehjälpens ordförande
Ordförande Mattehjälpen har rekryterat sista personen. Gruppen är fulltalig inför året. Årets
första Crash Course är genomförd och var väldigt lyckad. Det är fortsatt väldigt högt tryck på de
föreläsningarna. Mattestugorna hålls varje vecka och det fungerar väldigt bra. Även dessa är
välbesökta.
Den kommande månaden ska Crash Courses förberedas. De som ska gå denna perioden är inför
kontrollskrivning i Linjär algebra och tentamen i Flervariabelanalys. Det är nya föreläsare i de
kurserna och därmed kommer det hållas workshops i föreläsningsteknik inför dessa.
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Gemenskapskontoret
SAm (Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar)
Sedan 15/9 har SAm varit på Trygghetsrådet som Kårservice tagit initiativ till, och därmed suttit
i ett forum med SAm, SAc, driftchefer, representanter ur Kårservice ledningsgrupp, vakter,
Förenade Festerier och Studenthälsan. Förhoppningen är att utforma en gemensam rutin och
modell för hur exempelvis sexuella trakasserierer ska hanteras på kårhusen.
Förbereder inför nästa RefTec-träff då STARK kommer till Linköping (i oktober). Scheman och
kvällsaktiviteter ska bestämmas, men ansvar för agendan ligger i vanlig ordning hos en annan
teknologkår än den som besöks.
Planering inför Kårledningens höstteambuilding är på gång, SAm ansvarar för detta tillsammans
med UAu.
Terminens fredagsmöten med LUST-S har startat. Det är mötesforumet för alla SAm inom de
tre kårerna. Det finns exempelvis planer på att till hösten revidera kårernas del av
fadderutbildning del 1, något som inte verkar ha gjorts på några år. Det har även beslutats under
vilken tidsperiod som arbetet med att revidera mottagningspolicyn kommer ske.
Utediscots efterarbete är igång, fakturor attesteras och postspecifika testamenten skrivs. Det
planeras för både teambuilding med kommittén, vilket inte hanns med under sommaren, samt
tackfest för alla jobbare. Kommittén har trots ett tungt riv av Utediscot, vilket drog ut en hel del
på tiden på grund av stor personalbrist, haft bra sammanhållning och är taggade på de aktiviteter
som är kvar att genomföra.
Det har också varit ett par utbildningar. Dels Kårservicedag, i syfte att få en bättre inblick i
Kårservice organisation och arbete, samt en heldags ledarskapsutbildning. Sedan har en enkät
för utvärderingen av basårsmottagningen, vilken SAm har ansvarat för, skickats ut till de nya
studenterna.

SAc (Studiesocialt ansvarig med centralt arbetsmiljöombudsfokus)
Sedan senaste RoM har jag haft första AMO-rådet med AMO på Valla och i Norrköping. Jag
har också genomfört AMO-utbildningen för alla AMO. Jag har även haft uppstartsmöte med
EventU och tagit fram en plan för verksamhetsåret. Vi har också börjat planera första EventUevenemanget som kommer ske den 12 oktober. Vi har även haft utskottsrekrytering till EventU
men vi har tyvärr inte fått några sökande än så länge.
Det jag är mest nöjd med är att jag har slutfört arbetet kring “Hur festar vi på LiU”. Detta
arbetet har inneburit att jag, med hjälp från resten av kårledningen, varit inne i alla nya klasser på
Tekniska Högskolan och pratat om sexuella trakasserier. Jag har haft en utvärdering med
kårledningen och presenterat arbetet för lika villkors-koordinatorerna på LiU, studenthälsan och
FORUM som gav beröm för arbetet. LiU vill gärna vara med och hjälpa kårerna att jobba vidare
med detta och det finns planer på att anordna en gemensam kampanj tillsammans med
kårservice för att förebygga trakasserier på kårhusen.
Det jag ska fortsätta arbeta med är bla att spåna vidare på hur samarbetet med liu och kårservice
kan se ut. Jag ska också jobba vidare med LivsLUST-enkäten och ha möten med LiU om vad vi
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kan göra för att motverka den psykiska ohälsan bland universitetstudenter som har kommit fram
genom enkäten.

MH (München Hoben-general)
Projektet MH19 börjar gå mot sitt slut. Kommittén har tillsammans utvärderat deras arbete och
vad som har gått bra och vad som kunde gjorts bättre. Kommittén är väldigt nöjda med MH19,
inte bara för att resultatet med en väldigt lyckad fest utan också med hur arbetsbelastningen på
kommittén var under perioden. Generalen och kassören jobbar på det ekonomiska efterarbetet
som behöver göras, aka betala mängder med fakturor. Ekonomiska efterarbetet kommer
fortsätta och testamenten skrivs som ska vara klara tills nästa general blir invald.
MH jobbar med frågan om att utforska möjligheten till heltidsarvodering under våren.

MA-L (Mottagningsansvarig Linköping)
Sedan senaste FuM har MA-L tagit paus från mottagningsarbetet och enbart gjort det som
behövts, exempelvis att samla in nykterfaddertröjor. Inom någon vecka eller två kommer MA-L
att börja titta på överlämningen till sin efterträdare som bör vara (förhoppningsvis) invald i
mitten av november. I övrigt väntar MA-L på svar från sektionernas utvärderingar för att kunna
skicka vidare dessa till universitetet.

MA-N (Mottagningsansvarig Norrköping)
MA-N har sedan det senaste FuM-mötet haft uppehåll inom mottagningsarbetet. Framöver
kommer MA-N att arbeta på sitt testamente, ha möten med festerier för att utvärdera
mottagningen. Under november månad kommer även utvärderingar med studievägledare att äga
rum.

MF (Marknadsföringsansvarig)
Sedan senaste FUM har MF främst arbetat med marknadsföring för mottagningen och
medlemsrekryteringen. Under mottagningen har MF fokuserat på att marknadsföra vad LinTek
arbetar med för att öka kunskapen bland teknologerna. Snart är det dags för medlemsvecka
tillsammans med de andra kårerna, med syfte att öka medlemsantalen. I skrivande stund är
LinTeks medlemsantal cirka 880 medlemmar. MF har även skrivit halvtidstestamente och
planerar för överlämningen som kommer under hösten. Kommande aktiviteter är höstens
rekryteringsperioder för utskott, medlemmar och kårledningen. Under året har MF utvärderat
posten och kommer fortsätta med detta under hösten för att se om det är aktuellt att strukturera
om.

Chefredaktör LiTHanian
Chefredaktör LiTHanian har sedan senaste FUM-mötet startat upp det nya verksamhetsåret. De
har haft uppstartsmöte och redaktionsträff med den nya redaktionen. Just nu pågår planering för
kommande år, det ska beslutas om artiklar och spikas layout. Administrativt arbete, kontakt med
tryckeriet och beställning av märken och hoodies är i fronten för Chefred just nu. En fulltalig
redaktion tillsattes i våras, tyvärr har en skribent valt att avsluta sitt uppdrag under sommaren.
Chefred och redaktionen planerar att öppna upp för rekrytering inom kort. Chefred är också
utsedd ansvarig utgivare för LiTHanian.
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Framtidskontoret
NA (Näringslivsansvarig)
Sedan senaste FuM har NA startat upp arbetet efter överlämningen med sin företrädare. Möten
med företag bokades in och dokument (avtal mm.) gicks igenom för lägga en plan för
kommande arbete. NA har även deltagit på kårledningens gemensamma aktiviteter och
mottagningen, där NA haft ett stort fokus på campus Norrköping. Inför detta verksamhetsåret
har NA strukturerat om utskottet i samråd med sin företrädare och arbetar nu men att starta
upp deras arbete och implementera den nya strukturen. Utskottet har i år en gruppledare som
kan agera bollplank till NA i ledning av utskottet. I dagsläget ligger stort fokus på att utveckla
alumnidatabasen för LinTek och fortsätta planering med kommande aktiviteter. I fronten just
nu är kvartalsmejl till företagsrepresentanter, arbete med höstens aktiviteter (Klimatveckan,
FramTek mm.) samt samordna sektionernas samarbete med Sveriges ingenjörer. Framöver har
NA även siktet på att skapa ett samarbete där medlemmar kan få ett rabatthäfte som förmån.

PL (Projektledare LARM)
Sedan senaste FuM har PL startat upp sitt arbete tillsammans med kommitéen för LARM. PL
har skapat en tidsplan och Gantt-schema och arbetar med att färdigställa projektplanen för
LARM. PL planerar workshops, kick-off och kommande möten med kommitéen. Inför LARM
2020 har PL som mål att skapa ett mer hållbart LARM med fokus på studentnytta. Planen är att
lägga mycket fokus på att få in fler företag som tydligt arbetar med hållbarhet och synliggöra
detta för studenterna under mässan. Det finns även planer på att komprimera Pre-LARM för att
skapa kvalitet över kvantitet, och på så sätt också få ett större fokus på själva mässdagen. Fokus
just nu ligger på att färdigställa planeringen för rekrytering av koordinatorer och genomföra
denna.

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 ko@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

2019-10-01
1 (1)

Beslutsuppföljning
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, 19/20].

2019-05-07

Projektledare Kårstugan
fortsätter leta objekt som
stämmer överens med den
kravlista som uppdaterades i
maj 2019 [nr 8, 19/20].
Redaktionella ändringar i
styrdokument

2013-03-07

Pågående

Redovisas kontinuerligt nedan.

Ansvarsfrihet för LinTeks
kårstyrelse 2017/2018

2019-05-07

Pågående

Bordlagt ärende om
ansvarsfrihet, lyfts igen i
januari 2020.

Redaktionella ändringar i styrdokument
Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.
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2019-10-01 kl.13.30 är antalet medlemmar 1241, av dessa har: 462 medlemskap för 1-2 terminer, 558 medlemskap för 3 år, 217 medlemskap för 5 år
och 4 är stödmedlemmar.
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar
2017-10-05: 2263 medlemmar

2015-10-05: 3061 medlemmar
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2016-09-29: 2957 medlemmar
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Rapport ekonom/administratör 191002
Efter lite över 1 år på LinTek består mitt arbete till största av ekonomi och medlemssystemet och
frågor kring dessa. Många av frågorna jag får från studenter är på mail och är kring medlemskap i
LinTek, det har varit en del som inte fungerat som det borde med medlemssystemet och det har
skapat fler frågor. En del studenter besöker LinTex för att ställa frågor, men det är inte så ofta.
En hel del företag/föreningar m.m. mailar mig också och det flesta av dessa slussar jag vidare till
andra i LinTek.
Ekonomiarbetet bestå bland annat av att hantera leverantörsfakturor, kundfakturor och stämma
av kvittoredovisningarna. Till varje månad gör jag resultatrapporter till alla kostnadsställen och
tittar efter skillnader jämfört med föregående år och ser att de bokförda summorna ser rymliga ut
och stämmer av vidarefaktureringen. Varje månad görs också periodiseringar, avskrivningar,
avstämning av viktiga konton och rapportering av löner till skatteverket och Collectum. Tanken
är att jag ska ta över lönearbetet från Aspia också, till det behövs ett nytt löneprogram.
Ekonomiarbetet består också av bokslut och årsredovisning som ska vara klart för överlämning
till revisorn på KPMG i september. När revisionen är färdig ska jag göra deklarationen. Eftersom
bokslut och årsredovisning måste göras samtidigt som höstterminen startar blir det ganska
mycket arbete under den perioden.
Medlemssystemet har jag behövt maila Montania en hel del kring. Mycket har varit kopplat till
Studentkortet, när det inte är nytt längre borde det fungera smidigare. Det dyker också upp
specifika frågor från studenter där jag måste fråga Montania för att kunna svara. Studenter gör
ibland dubbelbetalningar till medlemsystemet m.m. som behöver fixas. Jag har också tagit ut listor
från medlemssystemet till sektionerna för att de ska kunna kontrollera vilka som går på deras
program och är medlemmar i LinTek.
När fler och fler byts ut under året av de som arbetar på LinTek kommer flera med frågor till
mig, och jag har koll på hur saker gjorts/var saker är med lite av varje. Jag upplever också att flera
frågar mig sådant som de tidigare frågade vice kårordförande men som jag också kan svara på,
eller vet mer om än vKO.

Verksamhetsberättelse 2018/2019
Linköpings teknologers studentkår

2019-07-12
2 (55)
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Inledning
Linköpings teknologers studentkår, LinTek, har under året arbetat för att teknologerna vid Linköpings
universitet ska ha den bästa utbildningen, en rolig studietid och ett bra jobb efter examen. Vi har
balanserat professionalism och studentnära arbete för att med glädje kunna vara i teknologernas tjänst.
Året har präglats av många stora beslut och projekt, som förhoppningsvis kommer göra att vi lämnar
över en organisation som är bättre än den organisation som vi kom in i. Några saker som har präglat
detta år är arbetet kring att få en sammansatt kårledning, kunskapshämtande angående hur det är att vara
arbetsgivare, utveckling av styrelsens arbetssätt kring verksamhetsplanen med mera samt utveckling av
LinTeks IT och däribland tillsättning av den nya posten Projektledare IT.
Vi vill tacka de över 1000 personerna som på ett eller annat sätt bidragit till en bättre studietid för
teknologerna vid Linköpings universitet.

För LinTeks väl
Ex officio
Elin Mattsson
Kårordförande
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Kårstyrelsens underskrifter
Kårstyrelsen vill härmed överlämna verksamhetsberättelse för LinTek 2018/2019.

E LIN M ATTSSON
K ÅRORDFÖRANDE

S EBASTIAN C ARLSHAMRE
V ICE K ÅRORDFÖRANDE

J AKOB S TENETEG
KÅRSTYRELSENS ORDFÖR ANDE

B EATRICE P ARTAIN
L EDAMOT I KÅRSTYRELSE N

L INUS E RIKSSON
L EDAMOT I KÅRSTYRELSE N

V IKTOR W INGQVIST
L EDAMOT I KÅRSTYRELSE N
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LinTek
Under stycket LinTek återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks styrning, ekonomi och
övergripande organisation.

Kårstyrelsen
Kårstyrelsen har i år bestått av två stycken
heltidsarvoderade ledamöter, med andra
operativa uppdrag i LinTek, samt fyra ideellt
engagerade ledamöter vilkas engagemang har
varit vid sidan av studierna. Sedan
verksamhetsåret 14/15 är kårstyrelsen helt
separerad från kårledningen och organisationen
har anpassat sig väl till förändringen som
numera upplevs helt naturlig.
Kårstyrelsens arbete har planerats av
kårstyrelsens ordförande och en arbetsplan för
kårstyrelsen upprättades i början av året. Arbetet
var baserat på att kårstyrelsen höll träffar varje
vecka, diskussionsluncher varannan vecka samt
extra strategikvällar, under inofficiella former
för att diskutera frågor och arbetsdokument
som behövde förankras i kårstyrelsen. Detta
resulterade i att det arbetet som kårstyrelsen
genomförde var väl genomtänkt och att alla
kände sig delaktiga i de beslut som fattades.
Ungefär en gång i månaden hade kårstyrelsen
officiella möten där bland annat
teknologsektionernas ordföranden var inbjudna.
På dessa möten protokollfördes beslut samt
rapporter från de diskussioner som förts vilket
lades till handlingarna.

Viktiga kårstyrelsebeslut
Kårstyrelsen har under året, förutom beslut för
att hålla den dagliga verksamheten igång, arbetat
med propositioner att lägga fram till
Fullmäktige, samt upprättat en riktlinje för
äskning av strategiska föreningssatsningar.
Denna riktlinje har under året används av
kårstyrelsen för att bedöma vilka äskningar som
ska beviljas. Kårstyrelsen har under året också
beslutat om revidering av en del styrdokument,
bland annat reglemente, direktiv för utskott,
direktiv för arrangemang, policy för användning
av LinTeks bil, policy för användning av nycklar
till LinTeks lokaler och policy för användning av
inventarier. Detta har skett i syfte att hålla
verksamheten uppdaterad och väl fungerande.
Kårstyrelsen beslutade även att välja in en
Projektledare IT. Denna tilltänkta uppgift
ämnade att samla LinTeks IT-kompetens på ett
ställe och underlätta hanteringen av den nya
hemsidan, samt se till att utskotten och
projekten enklare kan använda och dra nytta av
den.
Under året har även kårstyrelsen beslutat att
uppdatera projektplansmallen LinTeks projekt
använder för att skriva sina projektplaner. Detta
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beslut kombinerades med att ålägga
projektledarna att skriva projektplaner för
Utediscot, Mottagningarna, München Hoben,
LARM, SOF samt marknadsföringen under
mottagningen. Dessa har sedan accepterats och
klubbats av kårstyrelsen.

Verksamhetsplan
Kårfullmäktige fastställer inför varje
verksamhetsår en verksamhetsplan till styrelsen.
I verksamhetsplanen finns ett antal
verksamhetsplanspunkter som tas upp nedan.

Finansiella medel
De uttalade uppgifterna i denna punkt är som
den står skrivet i verksamhetsplanen:
•
•
•

Sätta upp en plan för hur LinTek
hanterar kapitalöverskott
Kolla på hur dagens överskott kan nå ut
till teknologerna
Sätta upp en plan för hur införskaffning
av dyra projekt/objekt ska finansieras.

För att genomföra detta arbete har en
ekonomisk inventering genomförts för att ta
reda på hur mycket kapital kåren för närvarande
har och vad planen för dessa medel är.
Vidare har styrelsen presenterat 2 propositioner
om vissa ändringar i reglementet, se FUM-möte
20190402 punkt 149 samt FUM-möte 20190507
punkt 186. De godkända propositionerna
justerar hur LinTek investerar kapitalöverskott,
samt reviderar LinTeks interna fonder inklusive
skapar en ny fond för “ekonomisk buffert”,
samt sätter upp en plan för hur kårens ekonomi
ska redovisas internt inom organisationen i syfte
att beslutsfattare ska vara välinformerade om det
ekonomiska läget.

Arbetet med att ta fram en plan för hur
införskaffning av dyra projekt/objekt ska
finansieras har skett parallellt med att arbetet
med kårstugan som är just ett sådant objekt.
Den rekommendation som kommer läggas fram
innehåller bland annat uppmaningen om att i
god tid ta fram en förvaltningsplan för framtida
projekt, som hjälper till att säkerställa projektets
framgång.
Slutgiltigt resultat av verksamhetsplanspunkten
redovisas i en rapport som kommer läggas fram
på ett FUM-möte under verksamhetsåret
2019/2020.

Kåren och sektionernas samspel
De uttalade uppgifterna i denna punkt, enligt
verksamhetsplanen för 2018/2019, var följande:
•
•

Utreda hur och inom vilka områden
LinTek idag samarbetar med sektionerna
Ta fram ett konkret förslag som reglerar
och definierar samarbetet mellan LinTek
och teknologsektionerna. Detta skall
vara välförankrad hos
teknologsektionerna.

För att uppnå detta genomfördes först en
kartläggning av de nuvarande samarbetena
mellan LinTek och teknologsektionerna med
hjälp av diskussioner i kårledningen, kårstyrelsen
och de två ordföranderåden. Utöver detta
genomfördes en syftesundersökning genom
diskussioner i samma forum för att skapa
förståelse för vad samarbeten framöver ska
uppfylla för mål samt vilka önskemål och behov
som finns hos sektionerna.
Utifrån syftesanalysen och kartläggningen togs
ett förslag fram för hur LinTek kan
standardisera samarbeten med
teknologsektionerna framöver. Detta förslag
bygger på en modell i tre nivåer, där varje steg
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innebär ett närmare samarbete mellan sektionen
i fråga och LinTek.
Denna verksamhetsplanspunkt kommer att
arbetas vidare med under verksamhetsåret
2019/2020, då kårstyrelsen skall revidera
förslaget, ta fram avtalsförslag och
förhoppningsvis implementera resultatet i
verksamheten.

Revidering av styrdokument
De skrivna uppgifterna i denna
verksamhetsplanspunkt var att:
•
•

Göra en större revidering av LinTeks
mål- och visionsdokument
Göra en större revidering av LinTeks
åsiktsprogram.

För att uppnå detta har diskussion inom
kårstyrelsen förts för att analysera dokumentets
syfte samt hur väl de uppfyller det. Ledamöter
av LinTeks kårfullmäktige har även fått, och
använt, möjlighet att yttra sig om dokumenten.
Kvarvarande arbete i punkten är att ta in åsikter
från kårledningen samt sektionerna, för att
sedan sammanställa detta till en rapport och
förslag på reviderade dokument, vilka kommer
att ges på ett fullmäktigesammanträde under
verksamhetsåret 19/20.

Arbetet med vidareutveckling har skett löpande
under detta verksamhetsår men har varit
resurskrävande. Styrelsen har i och med detta
insett behovet av en separat post inom kåren
som ansvarar för kårens IT-system. Därför
utfärdade styrelsen ett uppdrag inför nästa
verksamhetsår och en person tillsattes som
kommer att ha ansvar för att leda förvaltningen
och utvecklingen av LinTeks IT-system, samt
samla personer som sitter på webbansvarsposter i LinTeks olika utskott och
kommittéer under en samordnad tvärgrupp. Det
långsiktiga målet är att integrera kårens
webbsidor och IT-system och skapa en
kontinuitet som säkerställer kårens behov
framöver, vilket är något som i dagsläget är en
utmaning för LinTek.

LinTeks interna
engagemangs-stipendium
I slutet av verksamhetsåret beslutade
kårstyrelsen att dela ut LinTeks interna
engagemangs-stipendier till: Cornelia Kesti,
Victor Melinder, Isak Sestorp och Joel Hurri
Nilsson för deras insatser för LinTek. Joel valde
dock att inte ta emot sitt stipendium, vilket lett
till diskussioner om detta stipendiums
existensberättigande som förhoppningsvis
fortsätter under nästkommande läsår.

Hemsidan

Kårfullmäktige

Under (åtminstone) 2 tidigare verksamhetsår har
LinTek jobbat med förberedelserna till att ta
fram en ny hemsida. Uppdragets gavs åt ett
företag i Norrköping vid namn Angry Creative.
Hemsidan lanserades i samband med
terminstarten ht-2018 vilket var senare och till
högre kostnader än väntat med vissa funktioner
som ännu inte var klara, till exempel ett system
för val till kårfullmäktige.

Kårfullmäktige har under verksamhetsåret
sammanträtt tio (inklusive ett extrainsatt möte)
gånger. Kårfullmäktiges roll har varit att sätta
upp LinTeks långsiktiga mål och ta ställning i
principfrågor. Kårfullmäktige har även bistått
kårstyrelsen med åsikter i olika frågor under
diskussionstillfällen mellan mötena.
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Viktiga Kårfullmäktigebeslut
Kårfullmäktige har under året, förutom beslut
för att hålla den årliga verksamheten igång, tagit
ett antal strategiskt och långsiktigt viktiga beslut.
I början av året beslutade Kårfullmäktige att tills
första ordinarie kårfullmäktigemötet 19/20 ge
Kårstyrelsen mandat att ta beslut i inköp av en
Kårstuga. Detta grundade sig i att det tidigare
har varit svårt för LinTek att vara med i
budgivningar, då det tar för lång tid att kalla till
ett Kårfullmäktigemöte inför budgivningar. Man
resonerade att Kårstyrelsen bör komma fram till
samma beslut som Kårfullmäktige eftersom
beslutet grundar sig i huruvida objektet uppfyller
kravprofilen som fastställs av Kårfullmäktige.
Under verksamhetsåret har ett flertal intressant
fastighetsobjekt uppkommit, varav två varit av
särskilt intresse. Det första objektet uppkom
under HT18 och uppfyllde kravlistan men
kårstyrelsen och projektledaren för kårstugan
insåg att denna typ av objekt passar
inte LinTek. En revidering av kravlistan gjordes
därför med större fokus på mjuka värderingar,
revideringen godkändes sedan av kårfullmäktige
under VT19 I samband med detta ökade
kårfullmäktige den avsedda summan för
kårstugan från 6 Mkr till 9 Mkr efter önskan
från kårstyrelsen. Under slutet av VT19 inkom
det andra intressanta objektet, lägergården
Limmernäs, strax söder om Linköping. Efter att
LinTek vunnit budgivning beslutade tyvärr dock
ägarna att sälja till näst högsta budet som var en
granne.
Efter proposition från kårstyrelsen har
kårfullmäktige reviderat LinTeks stadga, första
gången sedan verksamhetsåret 15/16.
Revideringarna var relativt små många men och
har syftat till att förtydliga och klargöra olika
ansvarsområden. Därtill har även reglementet
reviderats. Ändringarna har avsett delarna kring
ekonomi och fonder. Beslutet var att upplösa
och ta bort byggnadsfonderna samt

husfonderna, då de ej längre utgjorde något
praktiskt syfte, samt lägga till en fond för likvid
säkerhet omfattande 4 Mkr. Denna avser vara
en ekonomiskt buffert för LinTek vid svåra
ekonomiska tider och därmed möjliggöra att
LinTek kan fortsätta sin verksamhet.
Vid det årliga beslutet av fastställande av
medlemsavgift lade kårstyrelsen fram förslaget
att bevara medlemsavgiften och strukturen med
flerårigt medlemskap som införskaffades
föregående verksamhetsår. Kårfullmäktige
beviljade detta och beslutade att terminsavgiften
och årsavgiften skulle förbli densamma. Det
fleråriga medlemskapet var ett resultat av arbetet
som kårstyrelsen 17/18 gjorde inom ramen för
verksamhetsplanspunkten
”Medlemsrekrytering”, som syftade åt att
försöka hitta lösningar till det under längre tid
minskande medlemsantalet. Propositionen var
att ta bort rabatten för nyantagna studenter och
istället möjliggöra för både treårigt och femårigt
medlemskap till rabatterat pris.

Val till Kårfullmäktige
Valet av kårfullmäktigeledamöter för
verksamhetsåret 2019/2020 hölls mellan den 911 april under ledning av valnämnden. Totalt
inkom 30 kandideringar och 492 medlemmar
valde att utnyttja sin rösträtt.
I år testades ett nytt system för genomförandet
av valet. Systemet är i formen av en hemsida
med möjlighet att logga in med LiU-ID där
studentens kårmedlemskap sedan automatiskt
verifieras mot LinTeks nya medlemsportal.
Tidigare har kårfullmäktigevalet skett med hjälp
av LiU via studentportalen, men i år har
universitetet valt att inte stödja kåren i detta
längre.
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Kårstugeprojektet
Under verksamhetsårets början samlades den då
nya kårstyrelsen tillsammans med projektledaren
för kårstugan för att bilda en dialog och samlad
bild över vilka typer av fastigheter som ansågs
lämpliga. Kårfullmäktige beslutade också i
denna period att ge kårstyrelsen mandat att ta
beslut om köp av kårstuga till ett belopp upp till
6 Mkr (ändrades under våren till 9 Mkr) tills
första kårfullmäktigemötet verksamhetsåret
19/20.
Under hösten dök ett flertal intressanta
fastigheter upp, varpå projektledaren för
kårstugan åkte på visning. Av dessa var det
framför allt två objekt som stack ut. Den första
fastigheten var “Opphem Nedergård, Rimforsa,
Kinda“, vilket kårstyrelsen seriöst funderade på,
dock hann ägaren ta bort objektet från
marknaden innan vi kunde lägga ett bud. Det
andra objektet var värdshuset i Boxholm. Detta
objekt var synnerligen intressant då det
uppfyllde alla numeriska krav utom närhet till
vatten, dock var objektet inte särskilt trevligt
och inte ett ställe man vill återvända till. Därför
insåg kårstyrelsen och projektledaren för
kårstugan att syftet och kravlistan för kårstugan
behövde omformuleras.
Kårfullmäktige rådfrågades om de ansåg likt
kårstyrelsen att syftet och kravlistan för
kårstugan behövde omformuleras,
kårfullmäktige instämde och gav godkännande
för kårstyrelsen att under en period sluta leta
kårstuga och fomrulera om syftet. Arbetet med
omformuleringen startade under december och
till detta passade man även på att skapa en
förvaltningsplan. Förvaltningsplanen skapades
genom att först diskutera med Kårservice VD
(Niklas), då han ansågs ha god erfarenhet inom
området. Sedan har inspiration tagits från andra
företag som hyr ut stugor, dvs hur deras
förvaltningsplaner ser ut. Det omformulerade

syftet och kravlistan blev sedan en ny
uppdragsbeskrivning åt projektledaren för
kårstugan som fastställdes av kårfullmäktige på
deras sista möte under våren. I samband med
sista kårfullmäktigemötet höjdes den avsatta
summan för kårstugan från 6 Mkr till 9 Mkr,
med anledningen att kunna renovera och göra
kårstugan attraktiv för teknologerna samt
kompensera för inflation och värdeökningar på
fastighetsmarknaden.
Vid ordinarie invalet av projektledare för
kårstugan under hösten var det inga sökande,
posten vakantsattes därmed. Under våren
fyllnadsvaldes sedan en projektledare för
kårstugan, som satte igång med arbetet direkt.
I slutet av våren hittades en väldigt intressant
fastighet igen, lägergården Limmernäs. Både
projektledaren för kårstugan och kårstyrelsen
fann fastigheten mycket intressant och beslutade
att delta i budgivningen. LinTek vann
budgivningen med 5,1 Mkr, men tyvärr lät
ägarna sälja till näst högsta budgivare som var en
granne.

Ekonomi
Ekonomin har under verksamhetsåret varit
stabil vad gäller likvida medel på banken och
placerat kapital. Den största avvikelsen kan ses i
medlemsavgifter där vi i år igen inte når upp i
önskat antal, vilket då bidrar till mindre
intäkter.
Stora förändringar har genomförts i hur
LinTeks kapital placeras - en övergripande
majoritet av förvaltningen sköts nu genom s.k.
diskretionär förvaltning, vilket innebär att
banken hanterar omplaceringar mer löpande.
Kapitalet förväntas med det här öka något,
samtidigt som ansvarsbördan för presidiet
minskar då ansvaret inte ligger på dem att
placera LinTeks kapital rätt.
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Alla i kårledningen har varit ansvariga för olika
kostnadsställen i budgeten och hela budgeten
har kontinuerligt följts upp för att hitta större
avvikelser.

Teknologsektionerna
LinTek har under året arbetat mycket nära
teknologsektionerna bland annat genom, av
LinTek anordnade, utbildningar och
gemensamma möten där aktuella frågor
diskuterats.

Råd
De möten som funnits mellan
teknologsektionerna och LinTek har främst
skett i råd. Dessa råd har haft som syfte att vara
ett gemensamt forum för specifika
intresseområden. Råden har fungerat som en
plattform för områdesspecifika diskussioner
men också fungerat som grund för gemensam
projekt som drivits under året.
Råden har sammanträtt med olika frekvens och
vissa har delats upp campusvis för att underlätta
logistiken. De råd som funnits har under året
har varit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordföranderådet
Utbildningsrådet
Kassörsrådet
Arbetsmiljörådet
Näringslivsrådet
Alumnirådet
Informationsrådet
Rådet för mottagningsfrågor
Festerirådet.

Under året har sektionerna uppmärksammat
behovet av att ha ett festerikassörsråd och
därför kommer det att införas till nästa
verksamhetsår.

Rekrytering
LinTek hade vid verksamhetsårets slut 1 300
medlemmar, varav 405 personer är medlemmar i
ytterligare två år och 105 personer i ytterligare
fyra år. Detta kan jämföras med 2018 då LinTek
hade 2459 medlemmar, 2017 då LinTek hade
3203 medlemmar, 2016 med 3348 medlemmar,
samt 2015 med 3977 medlemmar.
Den skarpa nedgången i medlemsantal för året
förmodas bero på en kombination av variabler
som medförde problem i att sköta kontakten
med teknologerna. Förväntningen är att det ska
vända skarpt under nästkommande år.

Studentkortet
LinTek har under året inlett ett samarbete med
Studentkortet. Studentkortet tillhandahåller i
första hand rabatter till studenter hos aktörer
inom flera sektorer. Eftersom Studentkortet
ökar sina påverkansmöjligheter mot näringslivet
vid högre grad anslutna studenter har LinTek
framöver en allierad i medlemsrekrytering.
Samarbetet förväntas bidra med nya perspektiv
då Studentkortet har insyn i ett tjugotal andra
studentkårer runtom i Sverige.

Medlemssystem
Ett nytt medlemssystem, Agera medlem, köptes
in under våren 2018 och implementerades under
sommaren. Orsakerna var, bland andra, den då
nya dataskyddsförordningen GDPR och större
kontroll från kårens sida i och med att det
numera är ägt av varje kår separat.
Implementeringen av det nya medlemssystemet
har inte varit friktionsfri, men den är genomförd
och har medfört positiva effekter. Systemet
loggar alla händelser som sker i systemet för att
kunna upptäcka dataintrång och det finns
funktioner för att anonymisera och radera
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studenter ur systemet. Det är också, i enlighet
med beslut från Kårfullmäktige, möjligt med
flerårigt medlemskap, något som kommer ge en
stor positiv effekt på medlemsrekryteringen
redan under nästa år.
LiU implementerade i december 2018 det nya
Ladok3 som studieadministrativt system.
Leverantören av Agera medlem var väl
införstådda med förändringar som skulle kunna
påverka, och från vår sida hanterades det
sömlöst.

Avläsning av medlemskap
När det gamla medlemssystemet lades ner
försvann även möjligheten för festerier och
föreningar att se huruvida en student är
kårmedlem eller inte vid köp av exempelvis
biljetter till ett event. Avläsningen har varit en
viktig kugge i festeriernas ekonomiska
verksamheter, och att möjligheten försvann har
påverkat det här året. Kårerna har gemensamt
under året försökt implementera ett nytt system
så fort som möjligt, men ett snedsteg under
hösten gjorde att processen förlängdes med ett
halvår. Under våren skrevs dock ett avtal med
Montania systems AB, leverantören av
medlemssystemet, för utveckling av ett system
integrerat med Studentkortets app, och under
sommaren 2019 ska det levereras och finnas på
plats i god tid till höstens event.

Digital signering
Under året har insatser gjorts för att förenkla
processer inom LinTek. Ett steg i rätt riktning
har varit att införskaffa en digitalt
signeringssystem för avtal och protokoll. Det är
numera möjligt att hantera all signering digitalt
via mail, vilket underlättar både i handläggning
och förberedelser av dokument och i
signeringsprocesser med personer på andra
platser.

Administratör
Efter att kårfullmäktige biföll kårstyrelsens
yrkande att uppdra kårstyrelsen att anställa en
person, har presidiet arbetat för att
implementera detta. Verksamhetsåret 17/18
hade en rekryteringsprocess och under
verksamhetsåret 18/19 skrevs anställningsavtal
med den nya administratören som började 1
september 2018.
Presidiet, tillsammans med administratören, har
under året arbetat med att lägga struktur i
vad som ska ingå i administratörstjänsten och
vad som inte ska ingå. Under verksamhetsåret
har presidiet även jobbat med att införa kunskap
kring att ha arbetsgivaransvar i LinTek, detta
genom att gå på olika kurser med bland annat
arbetsgivaralliansen och att ha diskussionsmöte
med personalansvarig på Kårservice. Utifrån
detta har presidiet lagt upp en struktur för
kommande år kring medarbetarsamtal,
lönesamtal och skyddsrond.
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Utbildning
Under stycket Utbildning återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks arbete kring förbättrandet av
de utbildningar som LinTek representerar.

Utbildningsrådet (UR)
LinTek ska enligt reglementet bedriva
utbildningsrådet, som ska samordna LinTeks
och teknologsektionernas arbete med
utbildningsbevakning. Rådet ska tillvara
teknologers intresse rörande utbildningsfrågor
samt agera referensgrupp åt LinTek i
utbildningsfrågor.
Under året har det bland annat diskuterats hur
återkoppling kan och bör ske till gemene
student samt kunskapsutbyten kring hur
utvärderingsprocesserna kan utvecklas på
sektionerna.
Utöver ovanstående som är det vanliga som
pratas om varje år så har det specifikt diskuterats
mål för gruppen, nämnden och
kursutvärderingarna, hållbarhet och
digitalisering i utbildning, bedömningskriterier,
Lisam, nya LADOK och studentportalen,
omtenta perioder.

Studeranderepresentanter
Ett av de sätt LinTek bedrivit sin
utbildningspåverkan på har varit genom
studeranderepresentanter.

Studeranderepresentationen är mycket viktig
och bedrivs tack vare LinTeks juridiska rättighet
att tillsätta platser i organ där beslut tas eller
bereds som kan påverka studenter.
LinTeks representanter engageras antingen via
direktsökning till en universitetsgrupp eller
genom postsökning inom en sektion. Platser i
grupper som studentsamverkansgrupper,
programplanegrupper och programnämnder
passar nämligen väldigt bra för
studienämndsordföranden (eller motsvarande)
och arbetsmiljöombud som tillsätts av
sektionsstyrelserna.
LinTeks studeranderepresentantsansvarig har
sedan sett till att studeranderepresentanterna
skrivit på avtal om sitt åtagande, fått en
utbildning minst en gång per termin och haft
möjlighet att träffa LinTek och andra
studeranderepresentanter kontinuerligt vid så
kallade diskussionsluncher och utbildningsråd
Under verksamhetsåret 18/19 så har
utbildningsavtalet genomgått revidering för att
ge sektionerna större möjlighet att genomföra
påverkansarbete. Den nyskapade LUST-R
gruppen har diskuterat om man ska föra över
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platser där kårerna erhåller en plats var till att
vara LUST-delad plats istället..
För fullständig lista av tillsatta
studeranderepresentanter under året se bilaga.

Didacticum
Didacticum är det centrum som LiU använder
för att arbeta med att utveckla den pedagogiska
förmågan hos lärare vid universitetet samt driva
LiU-övergripande pedagogiska frågor.
Didacticums verksamhet består bland annat av
att erbjuda kurser i pedagogik för lärare och
anordna workshops för att öka kunskap och
intresse för pedagogik. LinTek sitter med en
representant i styrelsen för Didacticum.
Under verksamhetsåret har Didacticum arbetat
med att utforma nya kursplaner för de
pedagogiska kurserna för lärare. I enlighet med
LiU:s modell för kvalitetssäkring ska
Didacticums kurser kvalitetssäkras under 2019,
så under våren har en plan för detta arbete
fastställts. Under våren har det även diskuterats
en del angående hållbar utveckling och lika
villkor och hur man kan ge stöd till lärare i
bägge frågorna.
Två mindre workshops hölls under
styrelsemöten för att diskutera dessa två ämnen
med personer från LiU som är mer insatta i
ämnet. LinTek tillsammans med StuFF och
Consensus deltog även under LiU’s
pedagogikdagar som Didacticum anordnar.
Kårerna hade en presentation om hur
studenterna såg på det nya
kursvärderingssystemet Evaliuate, då en enkät
hade skickats ut till studenter från kårerna innan
pedagogikdagarna.

Referensgrupp för nytt
kursvärderingssystem
Referensgruppen har arbetat med utformandet
av det nya kursvärderingssystemet som ersatt
det tidigare, KURT. Gruppen består av bland
annat av en prodekan från varje fakultet samt en
studeranderepresentant från varje kår. Arbetet
har under verksamhetsåret cirkulerat kring
implementeringen av det nya systemet,
hantering av fritextsvar etc.. Arbetet med ett
nytt kursvärderingssystem har pågått under
många år och höstterminen 2018 ersatte det nya
systemet det gamla under namnet Evaliuate.
Arbetet har fortsatt under våren med att arbeta
om frågorna, vad som ska finnas med på
studentportalen, vad ska stå i mailutskick etc.
Arbetet kommer fortsätta en del under hösten
2019.

Kvalitetssäkringsrådet för
grundutbildning
Kvalitetssäkringsrådet bildades 2017 och har
som uppgift att diskutera och arbeta med LiU:s
kvalitetssäkringssystem. Rådet bestod under
hösten av prorektor Roger Klinth men under
våren tillsattes Margareta Bachrack Lindström
till ny prorektor då Roger slutade, en prodekan
från varje fakultet, Utbildningsråd Ragnhild
Löfgren samt en studeranderepresentant från
varje kår.
Rådet har arbetat med att ta fram en gemensam
modell för kvalitetssäkring av utbildning på
grundläggande nivå. Denna tillsammans med
motsvarande på avancerad nivå säger att
dekanen på respektive fakultet ansvarar för att
samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad
nivå samt forskarnivå kvalitetssäkras i enlighet
med den gemensamma modellen för
kvalitetssäkring under perioden 2017-2022.
Under hösten hölls de första kvalitetsdialogerna
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mellan fakulteterna där vardera fakultet och
område fick presentera sina stora kvalitetsfrågor
efter de interna programutvärderingarna. Den
tekniska fakulteten lyfte bland annat
genomströmning som en viktigt fråga.
Under våren har det varit ett stort fokus på
diskussioner angående lärosätestillsynen som
sker under 2019. LinTek, StuFF och Consensus
kommer tillsammans att skriva en studentinlaga
som ska skickas in i slutet på augusti. 2020 och
2021 kommer Universitetskanslersämbetet
utvärdera det interna kvalitetssäkringssystemet
på LiU.

Fakultetsstyrelsen
Fakultetsstyrelsen är LiTH:s högst beslutande
organ. Styrelsen leds av fakultetens dekan och
består av prodekaner, två
studeranderepresentanter, en
doktorandrepresentant,
näringslivsrepresentanter samt representanter
från verksamheten. Under året har flertalet
punkter diskuteras, nedan återfinns några av
dem mest relevanta.
Det har beslutats att kursen, “Grunderna i AI”,
ska vara en fristående kurs på distans som
studenter ska kunna läsa och även få
högskolepoäng för. Kursen kommer kunna gå
att söka och starta året om.
Under våren har stora diskussioner varit
angående ansökningssiffror, både vad gäller
LiTH:s internationella masterprogram och
ingenjörsutbildningar, där de senare nämnda har
visat på en minskning av förstahandssökande till
TekFak. Och en märkbar nedgång bland
förstahandssökande till utbildningar i
Norrköping. Därefter fördes diskussioner om
vad som kan vara möjliga anledningar till
nedgången och hur man ska arbeta för att
förbättra detta inför kommande år.

Efter förslag från MD-nämnden har styrelsen
beslutat att ställa in programmet
Möbeltapetsering på Campus Lidingö, men
nämnden ska under revidera utbildningen och
förhoppningsvis ska anmälan öppnas upp om
något år igen. Däremot har man lagt ned
kandidatprogrammet i möbelkonservering from
1 januari 2020.
Under Fakultetsstyrelsens internat i mars så
diskuterade man LiU:s fyra prioriterade vägval
och hur man på tekniska fakulteten arbetar med
dem. Dessa fyra är; digitalisering, livslångt
lärande, nyttiggörande av kunskapstillgångar
samt värdegrund.
Under året har även flertalet oredlighetsfall tagit
en stor plats av diskussionerna och troligen
kommer detta fortsätta även under hösten.

Programnämnderna
Programnämnderna vid tekniska fakulteten är
de organ som beslutar om enskilda utbildningars
utformningar. De är grupperade efter
övergripande områden och de programnämnder
som finns är data- och medieteknik (DM),
elektroteknik, fysik och matematik (EF),
industriell ekonomi och logistik (IL), kemi
biologi och bioteknik, (KB) samt maskinteknik
och design (MD). I varje nämnd sitter, förutom
en av LinTeks utbildningsansvariga,
representanter från de teknologsektioner som
har intresse i nämnden. Programnämnderna har
även undergrupper som behandlar enskilda
program, så kallade programplanegrupper
(PPG), samt en verkställande avdelning (VA)
som behandlar studentfall och akuta ärenden.
Nämnderna har under verksamhetsåret bland
annat arbetat med utbildningsutveckling,
kvalitetssäkringssystemet samt diskuterat
betygskriterier och antagningsstatistik som har
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varit fallande och blivit en hjärtefråga för hela
universitetet.

Ledningsgruppen för
grundutbildning
Ledningsgruppen för grundutbildning (LGU) är
ett diskussionsforum där dekan, prodekan,
kanslichef, programnämndsordföranden,
utbildningsledare, ordförande för nämnden för
skolsamverkan samt LinTeks
utbildningsansvariga deltar. LGU har under året
sammanträtt nästan varje måndag och arbetet
har letts av LiTH:s dekan. Återkommande
ämnen under året har bland annat varit CDIO,
internationalisering och antagningsprocessen till
de internationella mastersprogrammen. Utöver
detta har den tekniska fakultetens arbete med
kvalitetssäkring diskuterats mycket, framför allt
perspektivet jämställdhet.

Doktorander
Under våren 2014 övertog LinTek ansvaret för
att representera doktoranderna från LiU och i
samma tidsperiod startade doktoranderna en
egen sektion, Linköpings universitets PhD –
network (LiUPhD).
Under verksamhetsåret 2018/2019 har
samarbetet med doktoranderna fortsatt i form
av att man har startat upp LUST-DK och har
med doktorand representanter från LiUPhD
(FilFak och TekFak) och Domfil (MedFak). Vi
har fortsatt arbetet med att försöka införa ett
doktorandombud genom att diskutera vad ett
doktorandombud skulle innebära för
doktoranderna. LUST-DK har även utforskat
möjligheter att anställa ett doktorandombud
genom kårerna och som är finansierat av
universitetet.

Gyllene Moroten
LinTek delade för 29:e året i rad ut sitt pris i
pedagogik, den Gyllene Moroten. Varje sektion
nominerade var sin lärare och en gemensam
kampanj hölls för Gyllene Moroten. Då fler och
fler sektioner har tagit fram egna lärarpris under
åren har Gyllene Moroten blivit det förlängda
steget dit sektionens egna vinnare automatiskt
nominerats.
Mottagaren av årets Gyllene Moroten är Anna
Lombardi (ITN), nominerad av MT-sektionen. I
år var första året då juryn bestod av personer
som inte var från tekniska fakulteten utan den
bestod av utbildningsansvariga vid LinTeks
systerkårer.

Campus Lidingö, Malmstens
Under året har samarbetet fortsatt med
sektionen på Malmstens. LinTek har fungerat
som en stödjande hjälp till Malmstenssektionens verksamhet samt besökt Campus
Lidingö under hösten, ett besök under våren
blev tyvärr inte av då det var svårt att få till ett
datum från bägge parter. Istället hölls möte via
google-hangouts där överlämning diskuterades.
Malmsten-sektionen genomför
kursutvärderingar under året. Under hösten
hölls både studienämndsordförande- och
klassrepresentantutbildning för att förbättra
arbetet med LinTeks kursutvärderingar.
Dessutom har LinTek sett till att sektionen
återigen kan erhålla mottagningsbidrag till
hösten. Under året har även kårrabatt på gym
och liknande undersökts, dock utan resultat.
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Mattehjälpen

Universitetsstyrelsen

Mattehjälpen är en verksamhet som LinTek
bedriver för att stödja studenter med deras
matematikundervisning för att ge dem möjlighet
att höja kvalitén på sin utbildning. Mattehjälpen
har haft mattestugor ungefär en gång i veckan i
Linköping under hela verksamhetsåret och dessa
har varit mycket uppskattade. Mattehjälpen har
fortsatt anordna sammanfattningsföreläsningar,
så kallade Crash Courses, inför tentor i vissa
mattekurser vilka varit väldigt välbesökta.
Mattehjälpen har även startat en mindre
verksamhet i Norrköping där mattestugor har
hållits ett antal gånger. Under året försöker man
även bygga upp mer underlag för att kunna hålla
Crash Courses då man ibland är väldigt
beroende av att en person bara har erfarenhet av
en specifik kurs.

LinTek har under året haft en representant i
LiU:s högst beslutande organ,
universitetsstyrelsen. I universitetsstyrelsen sitter
studeranderepresentanter, lärarrepresentanter,
framstående forskare samt personer från
näringsliv och omgivande samhället. Flertalet
diskussioner har hållits, här nedan finns ett
axplock av de mest relevanta.

Påverkansdagarna
Under hösten anordnades Påverkansdagarna i
både Linköping och Norrköping. Åsikter
samlades in kring vad studenterna ville ha mer
av i sin utbildning utifrån ett antal ämnen;
Hållbar utveckling, digitalisering,
näringslivsansvarig, retorik och pedagogik,
grundläggande natur- & teknikkurser,
problemlösning & projektkurs,
internationalisering och språk, studiestöd, etik
och genusperspektiv och övrigt.
Åsikterna kartläggs utifrån programnämnds
tillhörighet och total 288 studenter svarade,
varav 83 stycken var från Norrköping. Det som
flest ville ha var mer näringslivsanknytning
(19%), retorik och pedagogik (18%) och
problemlösning och projektkurser (16%).
Utöver detta fick studenterna komma med
förslag kring vad LinTek ska fokusera på i
framtiden.

I början av verksamhetsåret infördes ett
revisionsutskott, där en kårordförande i någon
av kårerna kommer sitta, som under året
återkommande rapporterade tillbaka till
universitetsstyrelsen angående deras arbete.
Det stora för kårerna i universitetsstyrelsen var
att det beslutades om verksamhetsområden för
studentkårer vid LiU 2019-2022, uppdrag för
studentkårerna 2019-2022 och slutligen
beslutades vilka studentkårer som får finnas i
samma tidsperiod. LinTek, StuFF och
Consensus blev omvalda som studentkårer!
Under verksamhetsåret har Styr- och
resursutredningen (Strut) diskuterades flertalet
gånger vilket resulterade, i slutet av året, i ett
remissvar från LiU.
I februari utsåg styrelsen en ny prorektor
eftersom Roger Klinth klev av som prorektor.
Margareta Bachrach Lindström blev vald.
Under året har även budget, verksamhetsplan
och den nya institutionsuppdelningen tagit
mycket tid för styrelsen. Verksamhetsplanen har
stort fokus på de fyra prioriterade vägvalen LiU
har tagit och kårordförande på LinTek har
under året deltagit i flertalet gruppdiskussioner
angående dessa fyra. Den nya uppdelningen av
institutionerna resulterade i nedstängning av fem
st institutioner och uppstart av tre nya. Ingen av
dessa institutioner har någon märkbar koppling
med tekniska fakulteten.
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Gemenskap
Under stycket Gemenskap återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks arbete kring studiesociala
aktiviteter, mottagningen, lika villkor, arbetsmiljö och informationsspridning.

Arbetsmiljö
Inom arbetsmiljöarbetet har SAc främst arbetet
tillsammans med LUST-A som innefattar SAc
på alla tre kårerna vid LiU. Stora delar av
arbetsmiljö och lika villkors arbetet refererar till
LUST-As arbete. Tillsammans har LUST-A
jobbar mycket mot universitetet både med den
psykiska och fysiska arbetsmiljön. Den fysiska
arbetsmiljön har utvecklats genom att ett
mötesforum kallat Campusgruppen har
återupplivats. Detta är ett möte LUST-A har
tillsammans med fastighetsavdelningen, vilket
ger kontinuerlig och mer tydlig kontakt
angående den fysiska arbetsmiljön på
universitetet. Arbetet med den psykiska
arbetsmiljön är inte lika konkret utan har
innefattas dels av att gå igenom
studentundersökningen från 2017, utformning
av LivsLUST-enkäten och presentation våra
resultat på flera olika forum hos universitet som
Studenthälsans styrelse, ledningsgruppsmöten
och CSG.

AMO-arbete
AMO-råd
Under detta verksamhetsår har LUST-A arbetat
mer strategiskt med AMO-råden. Vi har således
skapat workshops och föreläsningar som går att
använda flera gånger. Materialet består av sådant
som har efterfrågats av AMOs men också för att
underlätta deras arbete med arbetsmiljö. AMOråden har struktureras upp för att uppmuntra
kåröverskridande projekt och samarbeten.
AMOs har också fått möjligheten att inspirera
varandra och att skapa större arrangemang som
AMO-veckan och andra projekt under AMOråden.
HMV (Hjälp min vän)
Hjälp min vän är ett projekt som skapades 2018
och lanserades 2019 på campus Valla.
Projektet syfte var att ge studenter som vill
hjälpa andra studenter och icke-studenter
verktyg samt en djupare förståelse för den
psykiska hälsan och ohälsan. Detta
förverkligades genom flera workshops inom fyra
olika områden. Projektgruppen bestod av
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AMOs från StuFF och LinTek och finansierades
delvis av kårerna men också av SLV
(strategigruppen för lika villkor).
Ny grafisk profil
En ny grafisk profil för AMOs på alla campus
skapades under våren 2019. Syftet med profilen
är att skapa ett märke som representerar alla
AMOs på Linköpings universitet och som går
att använda vid marknadsföring av AMO-rollen.
Under AMO-veckan fanns profilen på sociala
medier, lakan, bordsryttare och pins. Profilen
finns också på AMO-tröjorna som AMOs
använde under AMO-veckan och i framtiden
kommer kunna användas vid alla typer av event
och marknadsföringstillfällen.
AMO-veckan
Under vecka 10 år 2019 arrangerades AMOvecka på alla tre campus, Valla, Norrköping och
US. Under veckan låg fokus på marknadsföring
och 4-5 evenemang arrangerades på varje
campus under veckan i form av klädbytardag,
lunchföreläsningar och myshörnor. Fokus var
att uppmärksamma AMO-rollen och detta
gjorde stor succé med den nya grafiska profilen.
Under detta året har all grovplanering och
beställning av marknadsföringsprylar gjort varav
allt är årsneutralt, vilket betyder att nästa år kan
LUST-A lägga mer fokus på att utveckla AMOveckan men även mer på att ha fler
kontinuerliga projekt under året.

psykisk ohälsa, studieplatser och matplatser.
Under hösten 2018 så träffade Studiesocialt
ansvarig teknologsektionernas styrelser för att
diskutera hur studenternas situation kan
förbättras både från sektionerna och från kåren.
I samband med att Studentundersökningen
ökad psykisk ohälsa bland studenter bestämde
sig SAc tillsammans med systerkårerna att
utforma enkäten LivsLUST.

LivsLUST
LivsLUST var den enkät om psykisk hälsa som
genomfördes på Linköpings universitets tre
fakulteter samt utbildningsvetenskap.
Bakgrunden är den allt mer ökande psykiska
ohälsan bland studenter, och att studenter mår
sämre än yrkesverksamma i samma ålder. Målet
med enkäten var att undersöka vilka risker för
psykisk ohälsa det finns bland studenter. Vi
undersökte flera faktorer, såsom boende,
ekonomi, alkohol, tobak och droger, sociala
förhållanden, studier, fysisk hälsa med mera.
Antal svar över alla fakulteter blev över 2000
studenter. Informationen vi fick från enkäten är
ett bra underlag för att jobba vidare med psykisk
ohälsa, både lokalt bland sektioner och
övergripande för alla studenter. Underlag har
redan använts under studentledningsrådet i
texten “utsatthet i akademien”. Vår förhoppning
är att arbetet med psykisk ohälsa hos kårerna i
framtiden kan bygga på det underlag enkäten
har gett oss.

Studentundersökningen

Lika villkor

Studentundersökningen tidigarelades ett år och
genomfördes under vårterminen 2017. 41% av
de studenter på tekniska fakulteten som fick ut
enkäten svarade. Undersökningens totala antal
svarande, 42 %, är det lägsta resultatet hittills.
Resultatet för den tekniska fakulteten visade att
det finns arbete att bedriva kring negativ stress,

Arbetet med lika villkor har varit spritt, men
generellt fokuserat på sexuella trakasserier. Till
exempel anordnade UHR en hearing om
sexuella trakasserier med studentkårerna i
Sverige som SAc deltog i. Resultatet av
hearingen kommer summeras till en rapport
som vi kommer ta del av i augusti. Enkäten
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LivsLUST innehöll frågor om sexuella
trakasserier, där studenterna hade möjlighet att
berätta om de har blivit utsatta, vart samt om de
har anmält händelsen. LivsLUST gav oss både
statistik och berättelser att peka på. Det senaste
har redan lett till ett samarbete med Forum för
Genusvetenskap och Jämställdhet riktat mot att
uppmärksamma och informera studenter om
ämnet.

LinTek & forte!s utedisco

Mottagningen

München Hoben

Mottagningen av nya studenter 2018 flöt på bra
och utvärderingarna tyder på att även de nya
teknologerna är mycket nöjda. Planering och
ledning av mottagningen sköttes primärt av
mottagningsansvariga för respektive stad, i
samråd med Studiesocialt ansvarig med
mottagningsansvar. Samarbetet med de olika
fadderierna vid respektive teknologsektion
fungerade bra och LinTek anordnade
utbildningar för arrangörerna samt
sammankallade rådet för mottagningsfrågor.
LinTek har även varit med och utvecklat
mottagningspolicyn för att säkerställa kvalitén
på kommande mottagningsperioder.
Mottagningen av Basåret sköttes av fadderiet
Mytheriet, men inför mottagningen 2019
kommer en fokusgrupp inom Kårledningen att
ansvara för denna.
Planeringen inför mottagningen 2019 har pågått
under våren och har gått mycket bra. LinTek har
tillsammans med de andra kårerna varit med och
utbildat faddrar, individuellt har LinTek också
haft utbildningar för fadderierna, både i grupp
men även indelade efter post.
3 sektioner anordnar en mastermottagning
(Welcome Week) tillsammans med var sin
projektledare. Där har SAm fungerat som
kontaktperson inom LinTek.

För sjätte året i rad genomfördes Utediscot i
slutet av mottagningen 2018 i LinTeks regi
genom SAm i samarbete med Forte. Arbetet
löpte på bra med viss personalbrist, och åtgärder
för att rätta till detta har arbetats på under årets
gång. Detta har även arbetats på inför Utediscot
2019 vars planering är i full gång.

2018 gick den 25e upplagan av München Hoben
av stapeln en kväll under sista veckan i
mottagningen och bjöd på strålande väder med
lite skurar för att inte gästerna skulle svettas för
mycket. Arrangemanget sålde nästan 6000
biljetter och besökarna kunde lyssna på
spelningar av bland annat tungevaag & raaban,
Linnea Henriksson och flera av de studentband
som finns på campus Valla. 2018 var första året
på länge som arrangemanget inte var på den
grusparkering det hållit till på i så många år, utan
det arrangerades istället på ”München HobenVändplan”, vändplanen mellan A och B-huset
samt närliggande gräsytor. Detta var en fräsch
klunk av Åbro bryggmästarens 4.5% och tillät
arrangemanget att bli bättre och rymligare än
någonsin. 2018 var andra året som München
Hoben var helt kontantfritt, vilket
traditionsenligt ledde till lite strul. Men trots
detta såldes ca 4500 liter öl och 2000 liter cider
och besökarna verkade uppskatta
arrangemanget. Överlag gjorde generalen och
kommittén ett fantastiskt arbete och alla
inblandade var mycket nöjda med
arrangemanget.
Under våren valdes kommittén för München
Hoben in av den nyblivna generalen. Sedan dess
har kommittén planerat inför den 26e upplagen
av München Hoben som hålls i augusti.

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493
E-post ko@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

2019-07-12
24 (55)

Informationsspridning
Under verksamhetsåret har LinTek på flera sätt
arbetat för att sprida information kring
verksamheten, relevanta händelser på LiU och
annat som kan tänkas vara nyttigt för
teknologerna vid LiU att veta.
Informationsspridningen har främst skett via
sociala medier där kanalerna Facebook och
Instagram har varit de som främst har brukats. I
år har det lagts en större satsning på sponsrade
inlägg på Facebook och Instagram. Hemsidan
har dessvärre inte varit aktiv i nyhetsflöde men
använts för djupare läsning, till exempel vid
utskottsökningar. På campus Valla samt på
Täppan i Norrköping har det använts diverse
tryckt material såsom lakan, affischer och
bordsryttare vid kampanjer.
Informationsspridning har också framförts
genom att ha personer som står och berättar om
aktuella kampanjer vid montrar i skolans lokaler.
Överlämning skedde under perioden december
till slutet av januari.

Sociala medier och hemsidan
LinTeks Facebooksida “LinTek - Linköpings
teknologers studentkår” nåddes i början av maj
5181 personer som gillat sidan och
Instagramkontot “LinTek_liu” nåddes av 1477
följare.
Från och med augusti 2018 har LinTek en ny
hemsida som uppdaterats kontinuerligt med
nyheter om vad som händer inom LinTek.
Under vårterminen 2019 startades en
fokusgrupp för att lägga om strukturen på

hemsidan. Under våren 2019 valdes även en
Projektledare IT in för att arbete med hemsidan
under verksamhetsåret 19/20.

Informationsrådet
Informationsrådet byts ut under vårterminen
och har då sitt uppstartsmöte inför kommande
Informationsråd. Diskussioner under hösten
berörde mottagningen, vad som är relevant i
stunden, prioriteringar i sitt arbete, upprätthålla
engagemang och hemsidor.

Medlemsrekrytering
Under mottagningen presenterades LinTek för
alla nya studenter på tekniska fakulteten, både
på scenshow och på sektionsevenemang samt
Kalasmottagningen. Det användes även
tryckmaterial och digitala inlägg på sociala
medier med fokus på att informera om vad
kåren gör och arbetar med. Betalningen för
medlemskap flyttades till den nya
medlemsportalen istället för i monter med
kortbetalning. Försäljning av nya typer av
medlemskap inleddes och man kan sedan
augusti 2018 köpa fleråriga medlemskap.
Portalen var dock inte igång fören efter
mottagningen och LinTek sålde därför inte
medlemskap under mottagningsveckorna.
Annonser på sociala medier om att bli medlem i
kåren har lagts upp sporadiskt med syfte att
påminna teknologer om att bli medlemmar.
Detta ger även ytterligare chans att sprida
information.
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Rekryteringskampanjer

En översikt över årets ordinarie
rekryteringsperioder visar att många
rekryteringar sker parallellt, vilket gör det värt
att samarbeta internt, koordinera rekryteringar
och ha bättre kommunikation inom LinTek.
Generellt har det varit lågt söktryck under hela
verksamhetsåret 18/19 och det har krävts extra
sökperioder, framförallt för utskott, valnämnd
och valberedning samt kårledning.

Marknadsföringsutskottet
Nytt utskott från och med våren 2018 tillsattes,
det har bestått av en vice ordförande, två
strateger och tre kreatörer, en ökning på två
personer från tidigare år. Att ha tre kreatörer
som kunde bolla idéer och fördelning av
uppgifter med varandra har varit en klar fördel.
Även en vice har underlättat i utskottets
självständiga arbete och avlastat
marknadsföringsansvarig.
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LiTHanian
LiTHanian-redaktionen har under året tagit
fram fem utgåvor av LiTHanian i tryckt format.
Dessa har distribuerats till LinTeks medlemmar
och delats ut i begränsad upplaga under de
release-event som ägt rum vid varje
nummersläpp i både Norrköping och
Linköping. Release-event har varit ett helt nytt
inslag för LiTHanian och inneburit att synas
mer på campus och förmedla tidningens
verksamhet och innebörd till gemene student.
Under dessa event har det bjudits på gratis kaffe
och fika och anordnats mindre tävlingar och
event. För att möjliggöra vidareutveckling av
denna typ av marknadsföring har vKO tillsatt
LiTHanians kostnadsställe en
marknadsföringspost för kommande
verksamhetsår. För framtida
marknadsföringsevent köptes två stycken
årsneutrala LiTHanian-rollups in detta år.
Tanken är att en roll-up kan finnas på campus
Valla och en på campus Norrköping.
Verksamhetsåret 18/19 har fokuserat på att
hitta tillbaka till LiTHanians ursprungliga syfte
som kårtidning, att vara en granskande,
oberoende part gentemot LinTek. Tidningen har
under flera år uppfattats mer som en
marknadsföringstidning för LinTek och dess
existens har därmed varit ifrågasatt. För att
förmedla denna tillbakaomvädning har
tidningens innehåll riktats mer kritiskt mot
LinTeks verksamhet där bland annat
medlemssiffrorna, LARM, FuM-valet och
kårens inblandning i bostadsfrågor lyfts.
LiTHanian har också tagit ett starkt
ställningstagande kring partiskhet mot LinTeks
olika samarbetspartners och intressenter genom
att träda fram som fullständigt oberoende och
endast verksam för LinTeks medlemmar där
tidningen möjliggör ärlighet kring och
transparens i verksamheten.

Chefred och NA tog i slutet av 2018 beslut om
att LiTHanian framöver, på egen hand skall
driva in sina annonser för att långsiktigt kunna
uppnå målet att bli helt ekonomiskt oberoende
LinTek. Beslutet grundades i att samarbetet med
det tidigare anlitade annonsbolaget inte
fungerade i önskvärd utsträckning och att
tidningen trycker ytterligare på sin oberoende
ställning genom en egen annonsindrivning.
I början av verksamhetsåret inleddes ett projekt
kring en egen underdomän kopplad till
LiTHanian, likt de som finns för SOF och
LARM i dagsläget. Tanken är att denna ska
utgöra en plattform för mer regelbunden och
aktiv nyhetsspridning från LiTHanians sida.
Denna plattform kan komma att bli viktig för
att framtida granskning av kårens verksamhet
ska kunna nå ut till medlemmar och teknologer i
större och mer högfrekvent utsträckning.
Underlag för hur informationslogistiken ska gå
till för att möjliggöra denna granskande
verksamhet på webben kommer utredas vidare
under kommande verksamhetsår.
Underdomänen kunde inte publiceras eller
utvecklas i önskvärd utsträckning under
verksamhetsåret 18/19 på grund av tekniska
problem från IT-leverantören. LiTHanians
webbmästare har istället varit verksam externt
LinTeks domän för att ta fram en mock-up på
konceptet som kan användas som underlag till
framtida utveckling.
LiTHanian avslutade sitt verksamhetsår med att
göra ett specialnummer i samarbete med SOF19
där SOF producerade ett dubbeluppslag till
LiTHanian #3 2019 vilket upplevdes som
mycket lyckat och uppskattat.
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Eventutskottet
LinTeks eventutskott, som syftar till att skapa
gemenskap i organisationen, har under året
genomfört flera event för hela organisationerna.
Under hösten 2018 arrangerades kåraktivas som
hölls på Trappan i Norrköping, en kväll med
beachvolleyboll på Beach Arena i Linköping och
ett julmys med julfika, pepparkakshusbygge och
julmusikquiz på Kårallen campus Valla. Under
våren 2019 arrangerades en klättringskväll på
Hangaren i Linköping, en heldags resa till Boda
borg i Oxelösund, kåraktivas som hölls på
Gotthards kök & matsalar i Linköping samt en
brännboll och grillkväll som förhäng till SOF på
campus Valla som avslutande aktivitet för
verksamhetsåret.

LIKA
LinTeks utskott för lika villkor - LIKA har
under året arbetat med att försöka hitta tydligt
syfte och mål för utskottets arbete och definiera
arbetsuppgifter för utskottet. Utskottet har även
arrangerat en fokusvecka för hbtq-frågor
(Regnbågsveckan) tillsammans med
systerkårerna och externa studentföreningar,
och arrangerat Awareness week som är en vecka
där alla diskrimineringsgrunder
uppmärksammades på sociala medier. Under
detta verksamhetsåret har det bestäms att
LIKAs verksamhet ska läggas ner och lika
villkors arbetet inom LinTek ska till nästa år ha
mer fokus på att genomsyra hela organisationen
och inte centralt enbart inom ett utskott.

SOF19
SOF19, som var den tjugoandra upplagan i
ordningen, gick av stapeln 3-12 maj 2019.
SOF19 arbetade mycket på att förbättra det
arbete som SOF17 gjorde. Med fokus på att
leverera ett kvalitétsarrangemang från start till

mål. Överlämningen från SOF17 var bristfällig
med mycket få testamenten och avsaknaden av
dokumentation. Innan verksamhetsårets start
rekryterades en kommitté av Generalen.
Kommittén hade omstrukturerats lite lätt för att
få en mer balanserad organisation och avlastning
på överarbetade poster. Det gick bra att fylla
platserna och det var bra söktryck.
Under verksamhetsåret lades mycket fokus på
att göra ett bättre arrangemang och inte lägga till
något nytt. För att göra det enklare att arrangera
och få en bättre stämning minskades
festivalområdet mycket men kunde fortfarande
ta in tillräckligt med besökare. Området var kvar
på samma ställe fast det blev mindre mellan A
och B-huset. Det mindre området fick det att
blev bättre stämning och bättre drag även dom
dagarna det var färre besökare.
Det togs även in 2 kommittéare till att arrangera
Kårtegen för att skapa en bra genomförd
Kårtege med god dokumentation. Det är för att
Kårtegen senaste åren har haft problem att
genomföras utan problem och bristande
information. Båda har lyckats mycket bra och
har lett till ett SOF som har fått mycket bra
kritik från polis, kommun, ÖGT,
alkoholhandläggare, LiU med mera.
Likt dom senaste åren var det vikande intresse
att vara på festivalområdet dom två första
dagarna. Kan ha berott på vädret som kanske
kan ha varit ännu värre än SOF17 i början om
det ens är möjligt. Hoppas att SOF21 kommer
kunna arbeta vidare med det och lyckas fler
deltagare till alla festivalens dagar.
Historiskt sett har SOF haft stora ekonomiska
problem och inte sålt slut på sina biljetter.
Flertalet styrelser innan 18/19 har diskuterat
SOFs framtid och detta år var inget undantag.
Styrelsen satte igång ett arbete där man har
diskuterat SOF med ungefär tio stycken gamla
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Kårordföranden för att få en historisk överblick.
Efter detta diskuterades SOFs framtid
tillsammans med SOF-generalen. Styrelsen
18/18 har lagt fram en plan i hur man ska gå

tillväga i fortsättningen för att göra det allra
bästa för LinTek och SOF. Styrelsen 19/20
kommer att fortsätta detta arbete.
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Framtid
Under stycket Framtid återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks arbete kring LARM och
näringslivskontakter.

Intern verksamhet
Näringslivsansvarig har fortsatt arbeta med att
genomföra näringslivsevent för att företag och
studenter ska komma i kontakt med varandra,
samt fortsatt utveckla LinTeks
näringslivsverksamhet. Tre stycken mässor har
genomförts, Exjobbsmässan i Linköping,
Exjobbsmässan i Norrköping och en
Rekryteringsmässan i Linköping. De två
mässorna i Linköping hade mycket goda resultat
och det gavs bra respons från både företag och
studenter. Mässan i Norrköping var inte lika
lyckad vilket har observerats vara till
anledningen att studenterna i Norrköping söker
exjobb vid mycket olika perioder. Det har därför
beslutats att mässan i Norrköping ska flyttas och
byta tema inför kommande verksamhetsår.
För att bättre nå ut med kontakt till som
LinTeks företagskontakter har
Näringslivsansvarig med hjälp av Projektledare
för LARM börjat med mejlutskick i form av
kvartalsmejl. Varje studieperiod på universitetet
har ett mejl med aktuella nyheter och
information och LinTeks kommande event
skickats ut till LinTeks samtliga
företagskontakter, dessa har uppskattats mycket

och kommer att fortsättas med kommande
verksamhetsår.
Internt så har Näringslivsansvarig arbetat för att
bli mer tillgänglig för samtliga engagerade inom
LinTek som jobbar med näringslivsverksamhet.
Resultatet har varit lyckat och för att det ska
fortsätta finnas en god kontakt har det beslutats
att till kommande verksamhetsår att LinTeks
Näringslivsgrupp ska återupplivas vilket är ett
forum där Näringslivsansvarig träffar alla med
företagskontakt.
Ett nytt event prövades att genomföras vid
namn Kompetensexistens i samarbete med
Science Park Mjärdevi och Linköpings
kommun. Tanken med eventet är att det ska
vara en omvänd mässa med studenter från varje
sektion i monter och företag kommer och pratar
med dem. Målet med eventet var att företag
skulle lära sig mer om bredden av kompetens
som finns på sektionerna och starta samarbeten
med fler sektioner. Resultatet var sådär, flera
sektioner ville engagera sig, men det kom få
besökare på eventet. Antalet besökare tros bero
på datumet som valdes för eventet och trots
resultatet fick vi mycket positiv respons så det är
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beslutat att det ska prövas att genomföras ett år
till.

Samarbeten
Den externa verksamheten inom organet LUSTN lades under året ner och fungerar nu enbart
som ett forum för informationsutbyte.
Anledningen till att LUST-N inte kommer att
hålla i event längre är för att det är enklare att
hålla event av högre kvalitet om de enbart
behöver anpassa för en sektion, samt att
näringslivsansvarig inte ska behöva göra extra
arbete åt de andra kårerna.
Kommunikation med sektionerna har fungerat
mycket bra i år och ingen större konflikt har
uppstått. Näringslivsansvarig har bistått
sektionerna med hjälp när frågor har dykt upp
och det verkar som att sektionerna börjar se
LinTek mer som en resurs ur ett
näringslivsperspektiv vilket är positivt.
Kommunikationen med universitetet i
näringslivsfrågor har ökat under året, men inga
förändringar eller satsningar har gjorts för att
fördjupa eller förändra samarbetet ur ett
näringslivsperspektiv.

LinTek Näringsliv
LinTek Näringsliv har bestått av 6 medlemmar
detta året inkluderat Näringslivsansvarig. LinTek
Näringsliv har haft ett svårt år detta året på
grund av att utskottet varit underbemannat samt
att det tog tid att komma igång med arbetet vid
verksamhetsårets start. Detta ledde till att
utskottet konstant jobbat mot klockan.
Klimatveckan hade två lunchföreläsningar och
kretsade även kring att samla in studenternas
åsikter kring hur universitetet och kårerna kan
jobba mer mot att värna om miljön. Start-up
Dagarna gjordes om till temaveckan FramTech

vilket är en temavecka menad att kretsa kring
framtida teknologier. Denna veckan innehöll 5
lunchföreläsningar. Days of Diversity blev
tyvärr inte av och de företag som ville vara en
del av temaveckan fick hålla fristående
föreläsningar.
En av det engagerade i utskottet var tillsatt som
Art Director vars uppdrag var att skapa en ny
grafisk profil för samtliga temaveckor samt att
LinTek Näringsliv nya logga skulle inkluderas i
detta. Resultatet blev ett genomgående tema för
alla veckor, samt tryckt årsneutral material
menat att kunna användas flera år framåt i tiden.
Utöver temaveckorna har flertalet fristående
lunchföreläsningar samt andra typer av event
genomförts under årets gång.
För att undvika liknande problem dyker upp för
utskottet kommande år har mycket fokus lagts
på att det ska finnas en bra överlämning och att
det ska vara en enklare startsträcka för utskottet.
Näringslivsansvarigas roll i utskottet har också
gjorts om med meningen att utskottet ska vara
mer självständigt. Målet med detta är att
utskottets arbetsuppgifter ska bli mer tydliga
och det ska bli enklare för arbetet att arbeta på
egen hand.

LARM
LARM2019 ägde rum den 12 februari med 37
personer i projektgruppen, 204 värdar, 152
utställare och 9 Startup- och Scaleup-bolag
deltagande. Större delen av projektet fortlöpte
enligt projektplanen och budget. Även detta år
använde vi oss av tre mässområden: delar av Chuset, Kårallens matsal samt ett tält på Blå
havet.
Under LARM2019 fanns ett stort internt fokus
på kommunikation och samhörighet inom hela
organisationen och där inriktat även värdar, och
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vi bedrev en hel del strategiskt och långsiktigt
arbete med GDPR såväl som Projektgruppens
koppling till LinTek. Utåt sett fokuserade vi på
kvalitativa studentmöten del i de utställare vi
bjöd in samt skapa en hållbar mötesplats för
såväl utställare som studenter. Dessutom
utvecklade vi LARMs koppling till LinTek vad
det gäller hemsidan samt interna IT-system och
utnämnde två vinnande utställare inom varsin
kategori i priset The Blue Ribbon.
I vanlig ordning arrangerades pre-LARM, detta
år den 28 januari – 11 februari. Dessa veckor
hade som syfte att uppmärksamma mässdagen
samt förbereda teknologerna för mässan. PreLARM var fullspäckat med lunchföreläsningar
och hade i år tre kvällsevent: casetävlingen Just
in Case som arrangerades för tredje året i rad,

LARM Startup Talks och ett nytt event;
Klimatsmart med LARM.
Mässan avslutades med en bankett på Konsert
& Kongress med efterföljande kvällsmingel.
Hela projektet LARM var mycket uppskattat av
både företag och teknologer och kan ses som
mycket lyckat. Under våren påbörjades arbetet
för LARM2020 genom rekrytering av
projektledare samt kommitté.
Till LARM2020 så kommer pre-LARM att tas
bort i syfte av att dels minska arbetsbelastningen
för flertalet poster men även för att LinTek
Näringsliv och sektionerna på LiU ska
framhävas även i januari och februari.
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Samarbeten
Under stycket Samarbeten återfinns verksamhetsberättelse gällande de olika samarbeten LinTek har haft
under året.

LUST
Linköpings universitets studentkårer, LUST, är
ett samarbetsorgan för de tre kårerna vid LiU.
LUST består av en styrelse samt fem utskott.
Styrelsen består av presidierna från de tre
kårerna och arbetar med frågor som är
gemensamma för alla tre kårer, samt har
behandlat studentföreningar.
De grupper som finns är:
•
•
•
•
•
•

LUST – Även kallad LUST-styrelsen,
det enda beslutande organet i LUST
LUST-U – Utskott för
utbildningsrelaterade frågor
LUST-S – Utskott för studiesociala
frågor
LUST-IG – Utskott för kommunikation
och marknadsföringsfrågor
LUST-N – Utskott för
näringslivsrelaterade frågor
LUST-R – Utskottet för
studeranderepresentation.

har bytt erfarenheter, spridit information och
bollat idéer.
LUST-styrelsen har jobbat med att få
kontinuitet i LUST och därmed har alla
dokument kring studentföreningar uppdaterats,
stadgan har skrivits om och
utskottsinstruktioner som varje utskott ska
skriva i början av året har införts. Under året har
det även uppkommit önskemål om att dela upp
LUST-S till två olika utskott, LUST-S och
LUST-A där LUST-S behåller sitt namn och
LUST-A jobbar med arbetsmiljö och lika villkor.
Denna förändring skedde officiellt vid
verksamhetsårets slut.
Mer information kring vad de olika LUSTgrupperna har gjort under året finns att läsa i
LUSTs verksamhetsberättelse. Kontakta
LinTeks kårordförande för att få tillgång till
denna.

Under verksamhetsåret har alla LUST-grupper
haft interna träffar, med olika frekvens, där man
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Reftec

•

Reftec är ett samarbetsorgan mellan teknologoch naturvetarkårerna vid följande kårer.
•
•
•
•
•
•
•

Chalmers tekniska högskola, ChS
Kungliga Tekniska Högskolan, THS
Tekniska högskolan vid Linköpings
universitet, LinTek
Luleå tekniska universitet, TKL
Lunds tekniska högskola, TLTH
Umeå universitet, NTK
Uppsala universitet, UTN.

Samarbetet syftar till att vara en plattform för
erfarenhetsutbyte och samarbete på postspecifik
nivå.
Under året har Reftec uppdaterat styrdokument,
sett över Reftecs ekonomi och undersökt
framtiden för Reftecs stora pris där man i år
valde att inte dela ut något pris.
Reftec är nu uppdelat i 7 stycken arbetsgrupper,
som står listade nedan, som internt har arbetat
mycket med de frågor som rör just den
arbetsgruppen. Arbetsgrupperna har träffats
regelbundet med olika frekvens och träffarna är
överlag mycket uppskattade och givande. De
grupper som finns är:
•
•
•

•
•

KORK - Arbetsgrupp för
kårordförande. Även Reftecs styrelse
VORK - Arbetsgrupp för vice
kårordförande samt ekonomiansvariga
RUBIK - Arbetsgrupp för
utbildningsbevakare samt exempelvis
internationalisering
ARG - Arbetsgrupp för näringsliv samt
arbetsmarknadsmässor
STORK - Arbetsgrupp för studiesociala
och likabehandlingsfrågor

•

STARK - Arbetsgrupp för frågor
rörande fritidsverksamhet. Exempelvis,
men inte uteslutande, alkoholhantering
och –kultur, samt mottagning
INTORK - Arbetsgrupp för
informationsansvariga, kommunikatörer
och tidningsredaktörer.

Mer information kring vad de olika Reftrecgrupperna har gjort under året finns att läsa i
Reftecs verksamhetsberättelse. Kontakta
LinTeks kårordförande för att få tillgång till
denna.

Linköpings kommun
LinTeks kårordförande har tillsammans med
kårordföranden från Consensus och StuFF vid
upprepade tillfällen träffat kommunstyrelsens
ordförande och tjänstemän från Linköpings
kommun och har vid dessa möten behandlas
frågor som berör studenterna vid LiU. Under
året har bland annat byggnationer kring campus
Valla varit ett tema, då detta område med stor
sannolikhet kommer förtätas. Andra aktuella
ämnen under året har varit bostadssituationen,
trygghet och psykisk hälsa bland studenter,
vilket även är ett ämne som har varit ledande
under flera träffar med regionen. Linköpings
kommuns studentstrategi har diskuterats och
kårerna har lämnat kommentarer på vad kårerna
anser bör uppdateras till kommande år,
däribland att det ska stå att studenterna ska ha
tillgång till skälig bostad och inte bara till bostad.

Norrköpings kommun
Då kommunens studentsamordnare har varit en
ej tillsatt tjänst under året har den nära kontakt
som fanns under föregående år varit lidande.
LinTeks vice kårordförande har fortfarande
träffat Norrköpings kommun och
representanter från LiU i Samverkansgruppen
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och Samverkansförsamlingen, men några
dialogluncher har inte genomförts och NKPGforum, där LinTek under informella former
kunnat träffa studentsamordnaren och
Näringslivskontoret, har också uteblivit helt.
Resultatet har varit en minskad möjlighet att
lyfta studentnära frågor och möjligheter till
samarbeten mellan kårerna och kommunen i
Norrköping.
Under förra året drevs frågan om en
studentstrategi som klubbades av
kommunfullmäktige under våren 2018. Bristen
på samarbete har medfört ett mindre aktivt
fortsättningsarbete med strategin.

Även om direkt kontakt utan LiU mellan
LinTek, de andra kårerna och Norrköpings
kommun varit ringa har samarbetet hållit god
ton och en gemensam strävan har funnits där. I
slutet av året hölls ett möte mellan kårerna och
två representanter från kommunen för att
planlägga kommande år och undersöka
möjligheter till att återta det goda och nära
samarbetet, trots avsaknad av
studentsamordnare.
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Bolag
Under stycket Bolag återfinns verksamhetsberättelse gällande den verksamhet LinTek bedrivit i de av
LinTek-ägda bolagen samt de bolag som LinTek indirekt äger.

BokAB
Det har skett många stora förändringar i BokAB
under verksamhetsåret 18/19. De fyra största är
byte av styrelseordförande, tillsättande av ny
styrelseledamot, byte av verksamhetschef och
nya ägardirektiv.
Föregående styrelseordförande, Pia Carlsson,
tog sig an ordföranderollen med uppdraget att
strukturera upp styrelsens arbete och att
utveckla bolaget under de närmsta 2-3 åren.
Under HT18 hade denna tid gått och Pia kändes
sig klar med BokAB efter att ha strukturerat upp
en del kring dokumenthantering osv. Pia
avsattes under HT18 och Erik Claesson valdes
in som styrelseordförande.
När Pia avgick som styrelseordförande sades
även Jari Pellika, VD på BokAB, upp. BokABs
styrelse påbörjade därför en stor
rekryteringsprocess och i juni 2019 började
Therese Björn Johansson som ny
verksamhetschef (VC). VD-rollen togs alltså
bort och ersattes med en verksamhetschef.
Under våren 2019 kollade man även över
styrelsens sammansättning och styrelsen
uttryckte ett behov av att ha en

lärarrepresentant. LoLAB satte därmed igång en
rekryteringsprocess och därefter valdes Mathias
Henningsson in.
Styrelsen består just nu av Erik Claesson, Niclas
Söör, Madeleine Kuskoffsky och Mathias
Henningsson.
BokAB och LinTeks styrelse har under året sett
ett stort behov av att uppdatera ägardirektiven
för BokAB. Detta på grund av att det har
funnits behov av tydligare riktning för
verksamheten och rimliga ekonomiska mål.
Under våren togs nya ägardirektiv fram och
klubbades på en extra bolagsstämma. Både
LinTek och BokAB känner sig väldigt nöjda
med denna utveckling. Här nedan finns de tre
största förändringarna.
•

•
•

De ekonomiska kraven sänktes för att
anpassa hur det ser ut för BokAB i
nuläget. Dessa mål är att BokAB ska
vända den ekonomiskt negativa trenden
på fyra års sikt
BokABs målgrupp, verksamhet och
målmarknad förtydligades
Aktieägartillskottsskulden på ca 2,5
miljoner kronor togs bort, detta för att

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493
E-post ko@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

2019-07-12
37 (55)

LinTek kände att man vill investera i
BokAB och detta är en investering som
redan har gjorts och som bidrar med
stor teknolognytta.

LoLAB
Under verksamhetsåret har det tagits fram nya
ägardirektiv i LoLAB där man bland annat har
ändrat om styrelsesammansättningen för
LoLAB och lagt ett krav på ekonomisk buffert.
Kommande år ska kårordförande,
kårstyrelseordförande och föregående års
kårordförande eller kårstyrelseordförande sitta i
LoLABs styrelse. Ett krav på ekonomisk buffert
är lagd till 1,5 miljoner kronor för att LinTek
inte ska drabbas ekonomiskt ifall LoLABs bolag,
BokAB, behöver ekonomiskt stöd.
LoLABs styrelse har under året arbetat för att få
in kunskap kring bolag och aktivt ägande i
LinTek samt lagt upp en plan kring hur
kommande verksamhetsår ska arbeta i bolaget.

Kårservice ägarförening, KSÄF
Kårservice ägarförening är en ideell förening
med de tre kårerna LinTek, StuFF och
Consensus som enda medlemmar. KSÄF är
ensam ägare till Kårservice AB och det är i
föreningen som ägardirektiv för aktiebolaget
fastställs. KSÄF har en styrelse bestående av ett
presidium med ordförande och vice ordförande,
representanter från de tre medlemmarna, en
representant från kommunerna (Linköping och
Norrköping vartannat år) och en representant
från LiU.
Stora förändringar har skett under året: dels i led
med det arbete som gjorts under föregående år,
dels på grund av ett nytillsatt presidium och med
det ny energi. Syftet har hela tiden varit att
renodla KSÄF som en ägarförening och att öka
tydligheten mellan KSÄF och KSAB.

Till en början valde KSÄFs styrelse att inte
klubba de ägardirektiv och medlemsdirektiv som
jobbades med under förra året. En anledning
bland flera var att dokumenten som låg som
förslag var menade att skapa förändring i
dialogen mellan ägarföreningen och bolaget,
alltmedan de kändes för snarlika de då gällande.
Istället påbörjades en större process där KSÄFs
styrelse, ledda av konsult och i dialog med
KSABs styrelse, formulerade om ägar- och
medlemsdirektivet i grunden och lade en helt ny
struktur för ägandeskapet och
kommunikationen med KSAB. De största
förändringarna, i ägardirektivet, är:
•

Ägarföreningen uppdrar åt Kårservice
AB att öka studentnyttan genom
befintliga och nya tjänster. Kårservice
AB ansvarar för att komma med idéer
till och utveckla nya tjänster. Det är
klarlagt att KSÄF förväntar sig av KSAB
att sträva efter att utveckla studentlivet
vid LiU, inte bara sköta driften. KSAB
ska även börja mäta studentnytta
• Målet för vinst efter finansnetto är
ändrat från 5 % till 2 %
• Styrelsen ska ha en
studeranderepresentant
• Ökade krav på rapportering till KSÄF,
eftersom det varit bristfälligt tidigare år.
Kraven kommer uppfyllas naturligt med
en närmre dialog.
I medlemsdirektivet är de största förändringarna
följande:
•
•

•

Medlemsavgiften ska endast täcka
ägarföreningens löpande kostnader
Ingen utdelning får ske till
studentkårerna eftersom ägarföreningen
är en ideell förening
Ekonomisk buffert som överstiger 3
mkr ska kunna finansiera visionära
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projekt i Kårservice AB i syfte att
utveckla studentnytta.
Ägardirektivet styr på ett övergripande sätt
Kårservice ABs verksamhet, behandlas av
styrelsen för Kårservice AB och ligger som
grund för affärsplanen som skrivs av Kårservice
ABs VD. Medlemsdirektivet är ett dokument
som skrivs av ägarna (kårerna) och lämnad till
KSÄFs styrelse.
Ytterligare en åtgärd som genomförts under året
har varit att öka presidiets arvode från 15 000 kr
till 30 000 kr, för att skapa konkurrenskraft med
andra styrelseuppdrag.
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Bilaga 1: Engagerade i LinTek 18/19
Kårstyrelsen
Jakob Steneteg (Styrelseordförande)
Linus Eriksson (Sekreterare)
Sebastian Carlshamre
Elin Mattsson
Viktor Wingqvist
Beatrice Partain

Kårledningen
Elin Mattsson (Kårordförande 2018/2019)
Sebastian Carlshamre (Vice kårordförande 2018/2019)
Nils Hartvig (Utbildningsansvarig 2018/2019)
Lina Grudd (Utbildningsansvarig 2018)
Ellen Forsberg (Utbildningsansvarig 2019)
Amanda Joelsson (Marknadsföringsansvarig 2018)
Maria Jacobsson (Marknadsföringsansvarig 2019)
Aleksi Evansson (Studiesocialt ansvarig 2018)
Anna Pohl Lundgren (Studiesocialt ansvarig 2018)
Maria Lokat (Studiesocialt ansvarig 2018/2019)
Fredrik Rundberg (Näringslivsansvarig 2018/2019)
Beatrice Partain (Projektledare LARM 2018/2019)
Thomas Annerfeldt (Mottagningsansvarig Linköping 2018)
Frida Andersson (Mottagningsansvarig Norrköping 2018)
Erik Johansson (Mottagningsansvarig Linköping 2019)
Oscar Ullberg (Mottagningsansvarig Norrköping 2019)
Nils Björklund (München Hoben – general 2018)
Samuel Erlands (München Hoben – general 2019)
Cecilia Abrahamsson (Chefredaktör LiTHanian 2018/2019)
Maria Andersson (Ordförande Mattehjälpen 2018)
Elin Jirskog (Ordförande Mattehjälpen 2019)
Nima Axenlod (Projektledare Kårstugan)

Administratör
Maja Filppu

Talman
Andreas Pettersson
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Kårfullmäktige
Adam Andersson
Amanda Hillås
Andrées Järrendahl
Axel Arlesten
Daniel Modig
David Sandgren
Ella Wilhelmsson
Gerson Gamarra
Hampus Back
Ina Jansson
Johan Byttner
Johan Rindborg
Johan Åke Nilsson
Johannes Knutas
Kajsa Samuelsson
Kristoffer Ahlstedt
Louise Paulsson
Lovisa Berglund
Lukas Franzon
Morten Eriksson
Nils Hedner
Olle Öberg
Oscar Bergman
Robin Ellgren
Sara Nilsson
Tobias Åresten
Viktor Uvesten

Internrevisor
Amanda Norberg

Inspektor
Lars Hultman

Valberedning
Julia Bjers (Ordförande)
Amanda Nilsson
Ella Wilhelmsson
Hans Birkedal

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493
E-post ko@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

2019-07-12
41 (55)

Irma Wenhov

Valnämnd
Lina Grudd (Ordförande)
Johanna Carlson
Christian Gustavsson

Besvärsnämnden
Elin Mattsson (Ordförande)
Johan Karlsson
Johanna Granqvist

Marknadsföringsutskottet
Amanda Joelsson
Maria Jacobsson
Emelina Mujkanovic
Cornelia Lundell
Daniel Kristofferson
Daniella Lundqvist
Erika Wiktorson
Veronika Nilander

Eventutskottet
Maria Lokat
Emelie Dahlberg
Michelle Krejci
Stefan Brynelsson
Johan Lindström
Mathias Kindstedt
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LIKA-utskottet
Maria Lokat
Rohit Raja
Elvira Ståhlbrandt
Emma Enocksson

LinTek Näringsliv
Fredrik Rundberg
Isak Sestorp
Jonathan Rubensson
Alice Landin
Henrik Vaher
Sandra Persson

LARM-kommittén
Amanda Myrby
Anton Birgersson
Åsa Billgren
Sofia Tillman
Mira Ketsenius
Paulina Isaksson
Tanja Nyberg
Matilda Hedlund
Tanja Omari
Oliver Wettergren
Cornelia Kesti
Despina Vogli
Alexander Dahl
Armin Ehrenwall
Linn Gustafsson
Tove Lundahl
Micaela Karlsson
Ebba Nyström
Johanna Karlsson
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LiTHanian-redaktionen
Cecilia Abrahamsson (chefredaktör)
Sara Lovisa Lagman (redaktör)
Fanny Aasheim (layoutansvarig)
Ebba Fälth (layout)
Emma Lager Kolehmainen (layout)
Anna-Li Lindberg (fotoansvarig)
Ebba Åslin (kreatör)
Therese Söder (kreatör)
Sofia Johansson (skribent)
Marcus Jessen (skribent)
Viktor Lind (skribent)
Disa Celén (krönikör)
Lydia Uusitalo (webbredaktör)
Katarina Rosén (webbmästare)

München Hoben-kommittén 2018
Nils Björklund (General)
Linus Eriksson (Kassör)
Jesper Sundström (Uppbyggnad, Tält)
Gustaf Andersson (Uppbyggnad, El och Vatten)
Irma Hamzic (Artist)
Samuel Erlands (Öl och Mat)
Björn Carlsson (Personal)
Julia Timan (Säkerhet)
Elin Kidell Löwstedt (Tryck och Marknadsföring)
Gustav Danielsson (Biljett)
Björn Möller Ehrnlund (Intendent och IT)

München Hoben-kommittén 2019
Samuel Erlands (General)
Christopher Gustafsson (Kassör)
Cornelia Idoff (Område, Uppbyggnad)
Andreas Broman (Område, Material)
Åsa Nordström (Artist & Scen)
Emelie Dahlberg (Öl & Mat)
Marcus Höök (Personal)
Martin Frick Lundgren (Säkerhet)
Pia Lampel (Tryck & PR)
Elin Hedin (Biljett)
Joel Hurri Nilsson (IT)
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Discoklubben 2018
Aleksi Evansson
Martin Nilsson

Discoklubben 2019
Anna Pohl Lundgren
Johanna Granqvist
Nina Argillander
Jonathan Angeles
Albin Selerud
Joel Lindgren
Erik Nordvall

SOF-kommittén
David Stigsmark
Sofia Hagel
Anton Gefvert
Johanna Gustavsson
Evelyn Post
Emilia Edman
Erik Nordvall
Jasmine Tarander
Daniel Sonesson
Nils Hedner
Filip Jaredson
Esaias Jerrelind
Christina Hedner
Johan Stenström
Anton Nordin
Petter Palmqvist
Jesper Sundström
Johanna Samuelsson
Simon Calderon
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Bilaga 2: Studeranderepresentanter
Studeranderepresentanter HT18
Plats

Namn

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Anställningsnämnden (AN)
Anställningsnämnden (AN)
Centrum för människa teknik samhälle (CMTS)
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)
Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Nämnden för skolsamverkan (NSS)
Nämnden för skolsamverkan (NSS)
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
Pedagogiskt utvecklingsgrupp (PUG)
Ledningsgruppen för utbildning (LGU)
Ledningsgruppen för utbildning (LGU)
LiTH-Internationals nomineringsgrupp

Lina Grudd
Nils Hartvig
Sara Hamrefors
Markus Karlsson
Magdalena Smeds
Johanna Kindvall
Oskar Renåker
Elin Mattsson
Nils Hartvig
Lina Grudd
Sebastian
Carlshamre
Magdalena Smeds
Lina Grudd
Nils Hartvig
Lina Grudd
Nils Hartvig

Linköpings Teknologers Studentkår - Ägarrepresentanter

BokAB styrelse
Campushallens stiftelsestyrelse
Kårservice ideella ägande förening

Elin Mattsson
Linus Eriksson
Elin Mattsson

LiU Centralt

Samverkansråd Ryd
Biblioteksrådet Norrköping
Biblioteksstyrelsen
Biblioteksstyrelsen
Campusbussen
Campus LiU: Campusgruppen/Läsplatsgruppen
Central samverkansgrupp (CSG-stud)

Maria Lokat
Maria Lokat
Maria Lokat
Aleksi Evansson
Maria Lokat
Maria Lokat
Maria Lokat
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Didacticums styrelse
Didacticums styrelse
Didacticum Studentråd
Församlingen för samverkan runt Campus Norrköping
Husmöten, lokalforum eller motsvarande
LiU:s kvalitetssäkringsråd forskning (Doktorand)
LiUs kvalitetssäkringsråd grund- och avancerad nivå
LiU Store
Norrköpingsprefekterna
Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol,
narkotika, dopning och tobak (SLANDT)
Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol,
narkotika, dopning och tobak (SLANDT)
Objektrådet för Digitala resurser för lärande (datorsalar)
Resursgrupp Funktionsnedsättning (Funkisgruppen)
Resursgrupp Jämställdhet och Genus
Resursgrupp med fokus på sexuell läggning och könsidentitet
SL-processråd
Stipendier LiU Norrköping (LFV)
Stipendier LiU Norrköping (Polytekniska föreningen)
Strategigruppen för Lika Villkor (SLV)
Studentarbetsmiljöråd
Studenthälsans styrelse
Studentråd
Studentråd
Systemägarstyrelsen
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen

Lina Grudd
Nils Hartvig
Beatrice Ronsten
Sebastian
Carlshamre
Maria Lokat
Fredrik Lindeberg
Lina Grudd
David Stigsmark
Sebastian
Carlshamre
Maria Lokat
Aleksi Evansson
Nils Hartvig
Lina Grudd
Axel Arlesten
Ina Jansson
Maria Lokat
Amanda Joelsson
Amanda Joelsson
Maria Lokat
Maria Lokat
Aleksi Evansson
Elin Mattsson
Sebastian
Carlshamre
Jakob Steneteg
Elin Mattsson
Fredrik Lindeberg

Nämnder

Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik

Nils Hartvig
Ola Fornander
Robert Sehlstedt
Johan Karlsson
Emma Algotsson
Kalle Lindén
Daniel Keyvanpour
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Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik (VA)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (VA)
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (VA)
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design (VA)
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (VA)

Pia Løtvedt
Marcus Gladh
Nils Hartvig
Lina Grudd
Simon Kesti
Elsa Janfalk
Benjamin
Andersson
Ola Andersson
Alice Neu
Lina Grudd
Nils Hartvig
Andreas Disman
Emil Eriksson
Emilia Ståhlbom
Erik Linderstam
Robin Mannberg
Arvid Trygg
Nils Hartvig
Lina Grudd
Elin Norberg
Caroline Wännman
Max Reutersten
Rikard Linde
Beatrice Ronsten
Lina Grudd
Nils Hartvig
Mikaela Brown
Marcus Wrangbert
Emil Björklund
Jasmine Heurlin
Nils Hartvig

Icke permanenta grupper

Pedagogisk arbetsgrupp för nya kursutvärderingssystemet

Lina Grudd

Institutioner

IDA - Institutionsstyrelsen
IDA - SSG

Robin Kurtz
Oskar Skoglund
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IEI - Institutionsstyrelsen
IEI - Institutionsstyrelsen
IEI - SSG
IEI - SSG
IEI - Grundutbildningsrådet
IEI - Grundutbildningsrådet
IFM - Institutionsstyrelsen
IFM - Institutionsstyrelsen
IFM - SSG
IFM - SSG
IFM - SSG
IFM - Lika villkorsgruppen vid IFM
IFM - Lika villkorsgruppen vid IFM
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - SSG
IMT - SSG
ISY - Institutionsstyrelsen
ISY - Institutionsstyrelsen
ISY - Institutionsstyrelsen
ISY - SSG
ITN - Institutionsstyrelsen
ITN - Institutionsstyrelsen
ITN - Grundutbildningsrådet
ITN - Grundutbildningsrådet
ITN - Grundutbildningsrådet
MAI - Institutionsstyrelsen
MAI - Institutionsstyrelsen
MAI - SSG
MAI - SSG

Nils Björklund
Sara Hamrefors
Sandra Eriksson
Kazem Bahadori
Sandra Eriksson
Kazem Bahadori
Linda Lantz
Claudia Schnitter
Emelie Persson
Victor Melinder
Therese Brooling
Emma Enocksson
Isabella Henriksson
Emilia Ståhlbom
Alexandra Sandéhn
Martin Hultman
William Lövfors
Emilia Ståhlbom
Alexandra Sandéhn
Linda Bröms
Martin NielsenLönn
Mikael Persson
Lloyd Kizito
Tobias Åresten
Mats Janné
Arvid Trygg
Isak Engström
Mikael Fredriksson
Robert Sehlstedt
Björn Morén
Tobias Karlsson
Elova Ryegård

Programplanegrupper

Nämnden för data- och medieteknik
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U

Robert Sehlstedt
Johan Karlsson
Oscar Bergman
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Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för IT
Programplanegruppen för MT/ACG
Programplanegruppen för MT/ACG
Programplanegruppen för GDK
Programplanegruppen för GDK
Programplanegruppen för IP
Programplanegruppen för DI/EL
Nämnden för industriell ekonomi och logistik
Programplanegruppen för KTS, SL, FL, FT, TSL
Programplanegruppen för KTS, SL, FL, FT, TSL
Programplanegruppen för I, Ii
Programplanegruppen för I, Ii
Nämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för ED
Nämnden för maskinteknik och design
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för BI
Programplanegruppen för BI
Programplanegruppen för DESIGN
Programplanegruppen för AER
Nämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programplanegruppen för KB/TB

Björn hvass
Daniel Keyvanpour
Marcus Gladh
Emma Algotsson
Kalle Lindén
Ebba Meyer
Pia Løtvedt
Ola Fornander
Ola Andersson
Alice Neu
Benjamin
Andersson
Elsa Janfalk
Emil Eriksson
Emilia Ståhlbom
Robin Mannberg
Erik Linderstam
Andreas Disman
Caroline Wännman
Elin Norberg
Matilda Thorsell
Anna Engvall
Pia Mogefors
Tite von Bahr
Caroline Wännman
Max Reutersten
Nike Fransson
Caroline Wännman
Beatrice Ronsten
Axel Arlesten
Rikard Linde
Matilda Kuusela
Chetana Deshpande
Owais Shahid
Marcus Wrangbert
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Programplanegruppen för KB/TB
Programplanegruppen för B/K/KA
Programplanegruppen för B/K/KA

Emil Björklund
Mikaela Brown
Jasmine Heurlin

Studeranderepresentanter VT19
Plats

Namn

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Anställningsnämnden (AN)

Ellen Forsberg

Anställningsnämnden (AN)

Nils Hartvig

Centrum för människa teknik samhälle (CMTS)
Centrum för människa teknik samhälle (CMTS)
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering
(CMIV)
Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Nämnden för skolsamverkan (NSS)
Nämnden för skolsamverkan (NSS)
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
Pedagogiskt utvecklingsgrupp (PUG)
Ledningsgruppen för utbildning (LGU)
Ledningsgruppen för utbildning (LGU)
LiTH-Internationals nomineringsgrupp

Sara Hamrefors
Markus Karlsson
Magdalena Smeds
Johanna Kindvall
Oskar Renåker
Elin Mattsson
Nils Hartvig
Ellen Forsberg
Sebastian Carlshamre
Magdalena Smeds
Ellen Forsberg
Nils Hartvig
Ellen Forsberg
Nils Hartvig

Linköpings Teknologers Studentkår - Ägarrepresentanter

BokAB styrelse
BokAB styrelse
Campushallens stiftelsestyrelse
Campushallens stiftelsestyrelse
Kårservice ideella ägande förening

Elin Mattsson
Linus Eriksson
Elin Mattsson

LiU Centralt

Samverkansråd Ryd
Biblioteksrådet Norrköping

Maria Lokat
Maria Lokat
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Biblioteksstyrelsen
Biblioteksstyrelsen
Campusbussen
Campus LiU: Campusgruppen/Läsplatsgruppen
Campusplan för LiU
Central samverkansgrupp (CSG-stud)
Didacticums styrelse
Didacticums styrelse
Didacticum Studentråd
Didacticum Studentråd
Församlingen för samverkan runt Campus Norrköping
Husmöten, lokalforum eller motsvarande
LiU:s kvalitetssäkringsråd forskning (Doktorand)
LiUs kvalitetssäkringsråd grund- och avancerad nivå
LiU Store
Norrköpingsprefekterna
Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol,
narkotika, dopning och tobak (SLANDT)
Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol,
narkotika, dopning och tobak (SLANDT)
Objektrådet för Digitala resurser för lärande (datorsalar)
Resursgrupp Etnicitet & religion/annan trosuppfattning
(AGERA)
Resursgrupp Funktionsnedsättning (Funkisgruppen)
Resursgrupp Jämställdhet och Genus
Resursgrupp med fokus på sexuell läggning och könsidentitet
SL-processråd
Stipendier LiU Norrköping (LFV)
Stipendier LiU Norrköping (Polytekniska föreningen)
Strategigruppen för Lika Villkor (SLV)
Studentarbetsmiljöråd
Studenthälsans styrelse
Studentråd
Studentråd
Systemägarstyrelsen
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen

Maria Lokat
Anna Pohl Lundgren
Maria Lokat
Maria Lokat
Maria Lokat
Ellen Forsberg
Nils Hartvig
Beatrice Ronsten
Sebastian Carlshamre
Maria Lokat
Fredrik Lindeberg
Ellen Forsberg
David Stigsmark
Sebastian Carlshamre
Maria Lokat
Anna Pohl Lundgren
Nils Hartvig

Lina Grudd
Axel Arlesten
Ina Jansson
Maria Lokat
Amanda Joelsson
Amanda Joelsson
Maria Lokat
Maria Lokat
Anna Pohl Lundgren
Elin Mattsson
Sebastian Carlshamre
Jakob Steneteg
Elin Mattsson
Fredrik Lindeberg

Nämnder

Nämnden för Data- och Medieteknik

Nils Hartvig
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Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik
Nämnden för Data- och Medieteknik (VA)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (VA)
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (VA)
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design (VA)
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (VA)

Ola Fornander
Robert Sehlstedt
Johan Karlsson
Emma Algotsson
Kalle Lindén
Daniel Keyvanpour
Pia Løtvedt
Marcus Gladh
Nils Hartvig
Ellen Forsberg
Simon Kesti
Elsa Janfalk
Benjamin Andersson
Alice Neu
Ludwig Gardebrand
Ellen Forsberg
Nils Hartvig
Andreas Disman
Emil Eriksson
Emilia Ståhlbom
Erik Linderstam
Robin Mannberg
Arvid Trygg
Nils Hartvig
Ellen Forsberg
Elin Norberg
Caroline Wännman
Max Reutersten
Rikard Linde
Beatrice Ronsten
John Samuelsson
Ellen Forsberg
Nils Hartvig
Mikaela Brown
Marcus Wrangbert
Emil Björklund
Jasmine Heurlin
Nils Hartvig
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Icke permanenta grupper

Pedagogisk arbetsgrupp för nya kursutvärderingssystemet

Ellen Forsberg

Institutioner

IDA - Institutionsstyrelsen
IDA - SSG
IEI - Institutionsstyrelsen
IEI - Institutionsstyrelsen
IEI - SSG
IEI - SSG
IEI - Grundutbildningsrådet
IEI - Grundutbildningsrådet
IFM - Institutionsstyrelsen
IFM - Institutionsstyrelsen
IFM - SSG
IFM - SSG
IFM - SSG
IFM - Lika villkorsgruppen vid IFM
IFM - Lika villkorsgruppen vid IFM
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - Institutionsstyrelsen
IMT - SSG
IMT - SSG
ISY - Institutionsstyrelsen
ISY - Institutionsstyrelsen
ISY - Institutionsstyrelsen
ISY - SSG
ISY - SSG
ITN - Institutionsstyrelsen
ITN - Institutionsstyrelsen
ITN - Grundutbildningsrådet
ITN - Grundutbildningsrådet
ITN - Grundutbildningsrådet
MAI - Institutionsstyrelsen
MAI - Institutionsstyrelsen

Robin Kurtz
Oskar Skoglund
Nils Björklund
Sara Hamrefors
Sandra Eriksson
Kazem Bahadori
Sandra Eriksson
Kazem Bahadori
Linda Lantz
Claudia Schnitter
Emelie Persson
Victor Melinder
Therese Brooling
Emma Enocksson
Isabella Henriksson
Emilia Ståhlbom
Alexandra Sandéhn
Martin Hultman
William Lövfors
Emilia Ståhlbom
Alexandra Sandéhn
Linda Bröms
Martin Nielsen-Lönn
Mikael Persson
Lloyd Kizito
Linda Bröms
Tobias Åresten
Mats Janné
Arvid Trygg
Isak Engström
Mikael Fredriksson
Robert Sehlstedt
Björn Morén
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MAI - SSG
MAI - SSG

Tobias Karlsson
Elova Ryegård

Programplanegrupper

Nämnden för data- och medieteknik
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för IT
Programplanegruppen för MT/ACG
Programplanegruppen för MT/ACG
Programplanegruppen för GDK
Programplanegruppen för GDK
Programplanegruppen för IP
Programplanegruppen för DI/EL
Nämnden för industriell ekonomi och logistik
Programplanegruppen för KTS, SL, FL, FT, TSL
Programplanegruppen för KTS, SL, FL, FT, TSL
Programplanegruppen för I, Ii
Programplanegruppen för I, Ii
Nämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y,Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för ED
Nämnden för maskinteknik och design
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för EMM

Robert Sehlstedt
Johan Karlsson
Oscar Bergman
Björn hvass
Daniel Keyvanpour
Marcus Gladh
Emma Algotsson
Kalle Lindén
Ebba Meyer
Pia Løtvedt
Ola Fornander
Ola Andersson
Alice Neu
Benjamin Andersson
Elsa Janfalk
Emil Eriksson
Emilia Ståhlbom
Robin Mannberg
Erik Linderstam
Andreas Disman
Caroline Wännman
Elin Norberg
Matilda Thorsell
Anna Engvall
Pia Mogefors
Tite von Bahr
Caroline Wännman
Max Reutersten
Nike Fransson
Caroline Wännman
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Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för BI
Programplanegruppen för BI
Programplanegruppen för DESIGN
Programplanegruppen för AER
Nämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programplanegruppen för KB/TB
Programplanegruppen för KB/TB
Programplanegruppen för B/K/KA
Programplanegruppen för B/K/KA

Beatrice Ronsten
Axel Arlesten
Rikard Linde
Matilda Kuusela
Chetana Deshpande
Owais Shahid
Marcus Wrangbert
Emil Björklund
Mikaela Brown
Jasmine Heurlin
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Detta dokument har som syfte att föra fram en samling av de förväntningar som finns på
valberedningen. Dokumentet kan valberedningen använda för att visa upp hur de arbetar, både
för kandidater och inför kårfullmäktige samt kårstyrelse.
Valberedningen skall årligen revidera samt redovisa detta dokument för kårfullmäktige innan
dess att valberedningen påbörjat sitt arbete. På så sätt kan valberedningen ta in kårfullmäktiges
synpunkter på hur valberedningen skall arbeta.

Valberedningen skall utse en ordförande som ska representera och leda utskottet. Det skall även
överlämnas sökstatistik över föregående år till den nya valberedningen. Denna statistik ska också
lämnas över till kårfullmäktige eller kårstyrelsen om så begärs och om syftet kopplar till att en
större utredning behöver göras gällande LinTeks söktryck.
Valberedningen skall i samband med det första mötet skapa en arbetsplan för verksamhetsåret.

Inför val skall valberedningen ta fram kravprofiler för varje post. Dessa skall vara baserade på
intervjuer med postinnehavare, verksamhetsplan för nästkommande år samt tidigare års
kravprofiler. En generell kravprofil för varje post skall ges ut vid begäran av den sökande. De
bedömande kravprofilerna för varje post ska redovisas för beslutande organ så att de vet vilka
egenskaper som söks.
I processen skall valberedningen även ta hänsyn till gruppdynamiken i de grupperna som
kommer att arbeta tillsammans.

Inför val skall det hållas intervjuer med samtliga relevanta sökande för att se ifall de passar in på
kravprofilen. Intervjuerna ska erbjudas att hållas både i Norrköping och i Linköping. Det som
framkommit från bland annat intervju, referenser samt personligt brev skall hållas konfidentiellt
till dess att de berörda parterna har givit tillstånd om annat. Dock skall valberedningen kunna
förmedla en samlad bild av de nominerade ifall beslutande organ efterfrågar det.
Vid val skall de i valberedningen som är jäviga avstå från diskussion och röstning om de
sökande.
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Vid val skall minst en person från valberedningen närvara för att innan valet kunna presentera
nomineringsprocessen samt svara på eventuella frågor om sökprocessen.
Valberedningen presenterar inte sökstatistik för kårfullmäktige eller kårstyrelsen under valet men
ska dock förmedla till kårstyrelsen 3 dagar innan sista ansökningsdag om söktrycket anses vara
lågt. Vad som anses som lågt söktryck är om det unika sökantalet understiger 3 stycken sökande
på varje post. Informationen kan då möjliggöra för kårstyrelsen att tillämpa punktinsatser som
förhoppningsvis kan göra att söktrycket höjs.

Sittande valberedning ansvarar för att överlämning med den nytillsatta valberedningen sker
innan vårterminens slut. Innan överlämningen ska ett dokument för överlämningsprocessen
samt ett testamente tagits fram. Även övriga relevanta dokument, exempelvis statistik och
intervjumallar, ska överlämnas.

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493
E-post ko@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

Motion angående LinTeks
studentpåverkan

2019-09-04
1 (1)

En studentkårs kärnarbete är studentpåverkan i utbildningen och vad därmed äger sammmanhang, detta
enligt 1 kap. 9 § i högskolelagen (SFS 1992:1434)
“En studentkår ska ha som huvudsakligt sy e att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen
och örutsättningarna ör studier vid högskolan.”
Denna motion är skriven i avseende att utveckla och fokusera LinTeks studentpåverkan. Förhoppningsvis
kan ett genom rande av motionen leda till att både LinTeks påverkan blir starkare samt att ﬂer teknologer
blir medvetna om vad LinTek gör och driver.
För att fokusera arbetet med studentpåverkan ska LinTeks kårstyrelse i början av varje termin presentera
r kårfullmäktige ett val itt antal ågor/studentpåverkanspunkter (OBS: inte verksamhetsplanspunkter)
de väǉer att driva extra mycket under terminen. Kårfullmäktige blir då upplysta kring LinTeks nuvarande
fokus r studentpåverkan och kan ge eventuell input. I samband med denna presentation till kårfullmäktige bör kårstyrelsen även publicera dessa ågor/punkter på LinTeks hemsida och sociala medier, så att
LinTeks medlemmar och teknologer därigenom blir medvetna om vad LinTek driver. Förslagsvis bjuder
man då in läsarna till att kommentera och berätta vad de tycker kring ågorna. Då inkluderas teknologerna
mer in i arbetet. Det skulle visa upp en del av LinTek som annars är så gott som osynlig r gemene teknolog.
Tidigare när LinTek tagit ställning och publicerat sina åsikter och vad man driver, har teknologerna reagerat mycket positivit på detta. Exempelvis senast när LinTek tog ställning r att bevara food-trucksen vid
campus Valla.
I slutet av varje termin har studentkårerna ett speciellt möte med LiU som kallas studentledningsråd (SLR).
På SLR deltar hela universitetsledningen och det är kårerna som sätter agendan. Detta möte är en enorm
påverkansmöjlighet r kårerna. Ett utmärkt tillfälle r LinTek att ta med några av de utvalde punkterna
man fokuserar på.
På rsta kårfullmäktigemötet nästa termin sker sedan en upp ǉning av kårstyrelsen. Då ska kårstyrelsen
rapportera hur det gått under regående termin. Däre er kan kårstyrelsen väǉa att behålla samma punkter
eller väǉa nya. Sedan fortsätter processen på samma sätt nästa läsår.
Med anledning av ovanstående yrkar jag
att
Kårstyrelsen rsta mötet varje termin presenterar r kårfullmäktige vilka ågor LinTek fokuserar på att driva samt ger en upp ǉning av resultatet ån regående termin.
Kårstyrelsen i samband med varje presentation i att-satsen ovan publicerar vilka ågor LinTek
att
ska driva på LinTeks hemsida och sociala medier samt delger resultatet ån regående termin.

Jakob Steneteg
FuM-ledamot 19/20
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Motionssvar ”angående LinTeks studentpåverkan”
Till att börja med vill kårstyrelsen tacka för en välskriven motion. Vi ser vikten av att sådana här
frågor lyfts och diskuteras inte bara i kårstyrelsen och kårledningen utan även av gemene
studenter och, i det här fallet, kårfullmäktigeledamöter. Vi ser också, precis som motionären, att
LinTek befinner sig i ett skede där den studentpåverkan som sker inte alla gånger blir synliggjord
för teknologerna.
Med det sagt kan inte kårstyrelsen ställa sig bakom motionen som den är formulerad. Vi anser att
det behövs mer struktur kring ett genomförande av den långsiktiga karaktär motionären önskar.
En att-sats från ett fullmäktigemöte kommer vara mycket svårt att följa upp termin efter termin i
en organisation där alla involverade är utbytta efter ett år. Kårstyrelsen ser mycket hellre att
motionärens grundtanke, om fullmäktige så önskar, implementeras i de dokumentstrukturer som
redan finns i LinTek.
För kännedom har frågan om att synliggöra studentpåverkan blivit mer central i kårledningen
under senare år, vilket lett till interna strukturer om hur inslag från de förtroendevaldas uppdrag
ska delas via sociala medier. Med det sagt ser kårstyrelsen vinning i att systematisera uppföljning
av de frågor som bedrivs, och att även kårstyrelsen och fullmäktige inkluderas i kedjan.
Kårstyrelsen ser gärna att diskussionen fortsätter, men att ett mer konkret och anpassat förslag till
dagens strukturer behövs.
Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen
att

avslå motionen i sin helhet.

KÅRSTYRELSEN 19/20
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