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Riktlinjer för LinTeks Kårfullmäktige  

Linköpings Teknologers Studentkårs, dokument antaget 2011-10-12. Därefter reviderad 2013-

10-08, 2015-10-14, 2018-09-16 samt 2019-09-15. 
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Syfte och Bakgrund  
Kårfullmäktige, nedan kallad FUM, för Linköpings Teknologers studentkår, nedan kallad 

LinTek, består av 27 ledamöter. Dessa ledamöter representerar alla LinTeks medlemmar och tar 

beslut om hur LinTek ska bedriva sin verksamhet.  

Detta dokument innehåller riktlinjer gällande FUMs arbetsprocesser som anses vara 

betydelsefulla att bevara. Dokumentet är till för att hjälpa FUMs ledamöter i deras arbete men 

kan även finnas intressant för personer som vill veta mer angående arbetet i FUM. Riktlinjerna 

syftar till att ledamöter i FUM ska få en samsyn över hur arbetet i FUM ska genomföras och hur 

ledamöter ska förhålla sig till sitt ansvarstagande i FUM.  

Dessa riktlinjer bör revideras löpande, dock minst årligen, av FUM.  

Om FUM  
FUM är LinTeks högst beslutande organ och består av 27 stycken personvalda studenter på 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet som är invalda av LinTeks medlemmar. En 

FUM-ledamot väljs på ett års mandat. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar 

fram riksdagen, som sedan skapar en regering.  

FUMs främsta uppgift är att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor 

och fatta beslut rörande den verksamhet LinTek ska bedriva. FUM tillsätter LinTeks styrelse och 

andra centrala poster som sedan ansvarar för att det operativa arbetet utförs. Andra uppgifter 

som FUM har är bland annat att granska styrelsens arbete och fastställa LinTeks budget varje år.  

Ansvar  
FUM-ledamöter representerar LinTeks medlemmar och fattar beslut som berör alla studenter på 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Som ledamot är man även ansvarig för 

organisationen LinTek och dess verksamhet. För att FUMs beslut ska vara legitima ska alla 

LinTeks medlemmar känna sig representerade i beslutsprocesserna.  

Ledamöter är personligt ansvariga för varje beslut som fattas. De är också ansvariga för att 

uttrycka alla medlemmars och sina egna åsikter under möten och diskussionstillfällen. 

Ledamöter bör informera LinTeks medlemmar om FUMs verksamhet.  

Ledamöter bör delta aktivt på FUMs möten och diskussionstillfällen.  

FUM bör bistå styrelsen vid:  - Större aktioner, när det behövs representation för att få slagkraft  

- Enkelt men, för styrelsen, tidskrävande arbete  - Rekryteringsarbete för poster och utskott 

FUM bör bistå valnämnden vid:  - Förberedelse och genomförande av val till FUM 

Närvaro  
FUM-ledamöter förväntas närvara på samtliga möten och diskussionstillfällen. Närvaro av 

FUM-ledamöter bör redovisas löpande för LinTeks medlemmar.  
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Handlingar  
En viktig del av att vara ledamot i FUM är att vara påläst i handlingarna och i för mötet 

relevanta frågor. Detta för att kunna skapa sig en uppfattning om, och ta ställning till dessa. 

Förslagsvis genom att läsa handlingarna i grupp med andra ledamöter och på så vis kunna 

argumentera å LinTeks medlemmars vägnar.  

Omröstning  
Vid budgetfrågor som direkt rör verksamhet i vilken en FUM-ledamot är huvudsakligen 

ansvarig eller har ekonomiskt ansvar för bör denne, såvida särskilda skäl inte föreligger, avstå 

från att rösta.  

Vid personval som direkt berör FUM-ledamot bör denne, såvida särskilda skäl inte föreligger, 

avstå sin röst.  

Övrigt  
Då alla ska känna sig välkomna att yttra sig i FUMs debatter bör en god ton hållas vid möten 

och diskussionstillfällen.  

Vid fastställande av arbetsplan för FUM bör hänsyn tas till närliggande helgdagar. Möten ska i 

största mån inte läggas i samband med långhelger för att handlingarna ska hinna diskuteras. 

 


