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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 




