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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2019-10-08
Plats: K3, Kåkenhus, Norrköping
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga
32. Mötets öppnande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 18.42.
33. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja Malin Agorelius och Nils Hedner till justeringspersoner tillika rösträknare.
34. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 23 mandat.
35. Adjungeringar
Lämnades utan åtgärd.
36. Fastställande av föredragningslistan
Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt utskick.
37. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
38. Föregående mötesprotokoll
Beslut: att lägga protokoll från möte 2019-09-15 till handlingarna med justeringen att
mandaten var 24 stycken och blev 23 när Johannes Knutas lämnade mötet.
39. Rapporter och meddelanden
Beslut: att lägga Rapporter och meddelanden till handlingarna.
40. Beslutsuppföljning
Beslut: att lägga Beslutsuppföljningen till handlingarna med ändringen att ersätta
”Projektledare Kårstuga fortsätter leta objekt som stämmer överens med den kravlista som
uppdaterades i maj 2019 [nr 8, 19/20]” till ”Projektledare Kårstuga fortsätter leta objekt som
stämmer överens med den kravlista som uppdaterades i maj 2019 [nr 8, 18/19]”.
41. Rekryteringsuppföljning
Beslut: att lägga Rekryteringsuppföljningen till handlingarna.
42. Ekonomisk rapport från BokAB
Beslut: att bordlägga punkten.
43. Ekonomisk rapport från KårserviceAB
Beslut: att bordlägga punkten.
44. Rapport från tjänsteman
Postadress LinTek Tekniska Högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3
Telefon 0702-69 45 84 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493
E-post talman@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

19-10-21
2 (5)
Beslut: att godkänna rapporten.
45. Rapport Kårstuga
Beslut: att godkänna rapporten.
46. Verksamhetsberättelse LinTek 2018/2019
Jakob Steneteg frånsade sig sin röst under pågående punkt på grund av jäv, röstlängden justerades tillfälligt
till 22 mandat.
Beslut: att lägga Verksamhetsberättelse LinTek 2018/2019 till handlingarna.
47. Riktlinjer för Kårfullmäktige
Lämnades utan åtgärd.
48. Revidering av LinTeks budget
Lämnades utan åtgärd.
49. Valberedningens dokument
Beslut: att fastställa dokumentet enligt utskick.
50. Motion angående LinTeks studentpåverkan
Yrkande 50.1: Jakob Steneteg yrkar på
att lägga till att-satsen ”redovisningen skall läggas till på september och januarimötet i
arbetsplanen för Kårfullmäktige.”
Beslut: att avslå motionen i sin helhet, och därmed även Yrkande 50.1.
Mötet ajourneras 20:38 till 20:43.
51. Studenternas åsikter
•

•

•

Studenter är missnöjda med de digitala examensbevisen, de ser inte proffsiga ut och bör inte vara digitalt.
o UAu är osäker på om LinTek ska driva fråga, vill veta vad studenterna tycker
på papper så att det finns kraft bakom. Namnlistor kan vara vettigt att
presentera.
▪ 200+ namnunderskrifter finns enligt utsago.
o KO säger att prorektor håller med om att den inte ser bra ut.
Examensbevisen är fula, studenter undrar vem som gör dem egentligen? Kan sådan
person något om design?
o KO informerar om att det är examensenheten på LiU som gör det, och att KO
kommer att säga till.
Punktlista från student med empiriska utredning:
o Strider mot grafiskt ramverk, hoptryckt sigil och fel typsnitt.
o Varför använder man sig inte av studenter på GDK t.ex. som gör det snyggt?
o Studenter önskar ett fysiskt bevis, är villiga att betala, framkommit i empiriskt
studie.
o Alumner är väldigt besvikna, inte alls "nöjda med examen" med detta bevis.
o Har LiU undersökt, och i så fall hur, studenter ställer sig mot de digitala
examensbevisen (samt dess utformning)?
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o Kräver LiU fysiska examensbevis fårn utbytesstudenter, men kan inte ge

•

motsvarande till dem när de behöver det?
▪ Enligt vKO har LiU inte krävt det, och kan erbjuda studenter och
alumner backning för att stärka att det digitala är lika giltigt som ett
fysiskt.
Har de kapacitet att hantera ett potentiellt stort inflöde av studenter som vill ha hjälp
med examensbevisen?
o vKO informerar om att LinTek påpekat, men inte fått mycket till svar.

•

vKO informerar om lång diskussion kring digitala examensbevis. Handlar om
säkerhet, när det endast fanns en fysisk kopia var det enda originalet. Digitala kan
inte förstöras/tappas bort på samma sätt. Pratade även mycket om utbytesstudenter,
många arbetsgivare utomlands vill se fysiskt examensbevis. LiU ha varit i kontakt
med många utbytesstudenter och pratat med det, och kommit fram till att man ska
kunna få ut någon form av fysiskt bevis. Det är då inte det riktiga examensbevisen,
men ett papper på att LiU intygar examen. Utseendet diskuterades också, dekan på
tekfak sa "Loggan kan inte riktigt vara så för det är inte riktigt snyggt". Dekanen tycker
också att det är fult.
o vKO upplyser om att övriga dekaner även de tycker att det är fult.

•

Parkeringsavgiften på samtliga parkeringar på campus valla är tråkig och onödig.
o Information om att akademiska hus, inte LiU, tagit beslut, pga Vallastaden är
nära och använde parkeringarna nattetid och står länge.
Är det orimligt att införa system så att studenter parkerar gratis?
o Ledamot har mailat akademiska hus, de säger att det är orimligt.
Borde gå att utnyttja parkeringskort till studenter.

•
•
•

UD och Kalasmottagningens fester; konstigt att lägga miljoner på dessa medan det
finns föreningar som behöver ekonomiskt stöd.

•

Examensbevis som tar tre månader är orimligt, risk att missa examenshögtiden.

•

Cyklar är kaotiskt - tusen fler antagna till LiU?! Dubbelparkeringar överallt, svårt att
komma fram och komma åt.
o Grundkurs i AI - ny kurs utan tak som leder till många antagna, påverkar det
antalet?
o Enligt Internrevisor/vKO har inte antalet studenter ökat, endast sättet man
räknat på.

•

Student har via formulär på LinTeks hemsida lämnat åsikt om LiU-korten.
o Talmannen kommer att svara att FuM diskuterat detta under Studenternas
åsikter, och att de håller med skribenten.

•

LiU har för 1½ år sedan via ett effektiviseringsarbete kommit fram till LiU-kort utan
personuppgifter, med dokumenterad åsikt att detta kan vara ett problem för kårer,
vakter med mera med mera, samt att kårerna skulle ha informerats om detta. 0 av 2
tillfrågade KO känner dock till beslutet. LiU måste förstå att studenterna är missnöjda!
o KO informerar om att de arbetar på det, har fått olika information från olika
källor, oklart vad som gäller och kommer att gälla.
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o Ledamot vill att kårstyrelsen ska be LiU om information om när LinTek fick
veta om ändringarna.

•

Har Kårservice/LinTek löst nya LiU-kortsproblemet i studentverksamheten?
o vKO informerar om att festverksamheten är nästan fungerande - avtal med
leverantören Montania att det ska fungera 20190815. vKO lägger mycket tid
på detta. Personuppgiftsfria ska fungera tillsammans med legitimation.
Mecenatkortet samt id-handling fungerar alltid, så fungerar det på övriga
högskolor.
o vKO informerar om att Kårservice jobbar för en lösning, och att vi kan trycka
på att använda studentkortet framför mecenatkortet då vi har vårat
medlemskort där.
o Detta låter sämst, LinTek borde tycka att man ska gå tillbaka till de gamla.
o Kommer gamla LiU-kort att fungera senare?
o Kårservice vill, men har haft svårt att veta vad de får göra eller ej.

•

Har LinTek någon kontakt med Akademiska hus via något forum?
o KO informerar om att nattvandring och dagvandring för att diskutera säkerhet
skett. Nattvandring hade 4 tomma platser.
o Åsikt att det behövs tydligt forum att ha kontakt med Akademiska Hus, då det
behövs precis som Eurest. Annars går alla runt och hatar utan något sätt att
kontakta dem.
o Ledamot informerar om att det finns en grupp so heter "Campus LiU" där SAc
sitter.

•

Handläggningstiden för registrering på kurs tar tid, trots mail till studierektor hände
inget utan det krävdes att gå dit. Då gavs ursäkten "det är lätt att det faller bort bland
alla mail jag får". Det bör finnas tid som reglerar hur lång tid det får ta, det är orimligt
att det tar så lång tid och att man är tvungen att gå dit.

•

Marknadsföringsansvarig och Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar är
överarbetade, vad görs?
o KSO informerar om att de potentiellt ska diskutera dessa poster, och tar
åsikten i beaktning.

•

De som anordnat fest på kårallen känner sig dåligt bemötta från LinTek vid
biljettsläpp kring festrabatter. De har inte kunnat haft koll på vad som gäller, det har
lagts på dem trots att det inte är deras ansvar.
o KO informerar att de tar till sig vart enda ord av detta.

•

Formuläret för att kontakta FuM borde vara tydligare och lättare att komma åt på
hemsidan, man ska inte behöva leta efter det.
o vKO sakupplyser om att det jobbas på ny hemsida, som förhoppningsvis ska
göra det tydligare

52. Övriga frågor
vKO frågar kårfullmäktige om ledamöterna kan tänka sig att ta emot enkäter givna till LinTek för att få
studenters åsikter, FuM vände sig positivt till detta.
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FuM vill internt ha diskussionsluncher för att undvika långa diskussioner under möten.
Talman informerar om att kårtidningen LiThanian vill skicka frågor till FuM för att ha med svar i
tidningen, FuM vände sig positivt till detta.
53. Mötets avslutande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 21.34.
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2019-10-08
Ledamöter av Kårfullmäktige
Aleksi Evansson
Algot Eskilsson
Amanda Hillås
Carl Magnus Bruhner
Christina Hedner
Claes Thunberg
David Stigsmark
Elin Hymnelius
Elin Olofsson
Felix Nyman
Gustav Myhrinder
Hans Birkedal
Jakob Steneteg
Johannes Knutas
Karl Hammersberg
Louise Paulsson
Lucas Sevelin
Malin Agorelius
Marcus Weiland
Max Klasson
Nils Hedner
Oliwer Schultz
Viktor Larsson

Övriga
Christian Gustavsson
Cecilia Abrahamsson
Cornelia Kesti
Elin Mattsson
Jonathan Nygren
Linus Eriksson
Ludwig Modahl Edström
Sara Nabrink
Sebastian Carlshamre

Frånvarande:
Beatrice Fusaru
Emma Ahlstedt
Signe Svoren
Viktor Uvesten
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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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