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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2019-11-05
Plats: ACAS, A-huset, Linköping
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga
54. Mötets öppnande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 18.39.
55. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja Lucas Sevelin och Viktor Larsson till justeringspersoner tillika rösträknare.
56. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 23 mandat.
57. Adjungeringar
Beslut: att adjungera in Alvina Johansson och Josefin Stoor till pågående möte.
58. Fastställande av föredragningslistan
Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt utskick.
59. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
60. Föregående mötesprotokoll
Beslut: att lägga protokoll från möte 2019-10-08 till handlingarna.
61. Rapporter och meddelanden
Kårstyrelsen avlade muntlig rapport om sitt arbete.
Beslut: att notera rapporterna och lägga dem till handlingarna.
62. Beslutsuppföljning
Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna, med notering att första beslutet om
att köpa en kårstuga togs 2014-03-11.
63. Rekryteringsuppföljning
Beslut: att notera rekryteringsuppföljningen och lägga den till handlingarna.
64. Ekonomisk rapport från Kårservice AB
Beslut: att bordlägga punkten.
65. Ekonomisk rapport från BokAB
Beslut: att bordlägga punkten.
66. Verksamhetsplan 2018/2019
Jakob Steneteg avsade sig sin röst under punkten, röstlängden justerades tillfälligt till 22 mandat.
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Beslut: att godkänna rapporten med de redaktionella ändringarna att ”korrigera SAc till SAm
där det behövs”.
67. Fastställande av senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021
Beslut: att fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021 till 2020-05-03.
68. Mottagningspolicy 2020
Yrkande 68.1: Nils Hedner yrkar på
att under 2.3 sida 8 ta bort ordet ”frivilligt”.
Beslut: att bifalla yrkande 68.1
Beslut: att anta mottagningspolicyn i enlighet med ändringen.
69. Revidering av LinTeks budget
Beslut: att revidera budgeten enligt förslag.
70. Revidering Åsiktsprogram
Beslut: att bordlägga punkten.
71. Revidering Mål- och visionsdokument
Beslut: att bordlägga punkten.
72. Motion angående Utediscot
Yrkande 72.1: Nils Hedner yrkar på
att lägga till att-satsen ”att LinTek underlättar genomförande och överlämning till en eller
flera andra aktörer som vill agera huvudarrangör av arrangemanget.”
Beslut: att bifalla yrkande 72.1
Beslut: att bifalla motionen med tilläggsyrkande 72.1
73. Val till Valnämd 2020
Fullmäktige noterar att det ej finns förslag på valnämnd då valberedningen tillsattes sent, samt att
valnämnden stadgeenligt måste ha möte senast 1 december.
Beslut: att bordlägga punkten.
74. Val till Besvärsnämnd 2020
Beslut: att välja Elin Hymnelius och Jacob Persson till ledamöter i besvärsnämnden för 2020.
75. Studenters åsikter
Huvudsakliga åsikter:
• Studenter ser negativt på att ha valt kurser som ligger i olika block, och ändå uppleva
schemakrockar.
• Studenter ser kritiskt på att ha söndagstentor i januari, 8 kurskoder verkar drabbade.
• Scheman kommer för sent, svårt att planera in saker för januari och februari.
• Studenter uttrycker missnöje med att examinator i kursen TKMJ39 lägger obligatoriskt
moment sent i december, och inte informerar studenterna om detta förrän i november.
• Kring utrymningen av Kårallen i samband med brandlarm bör studenter ha informerats
tydligare av LiU. Orimligt att vakter spärrade av huvudingången men ej entrén vid
BokAB.
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•
•
•
•

Studenter ogillar att tentamensvakter inte har konsekvent bedömning av vad som är
godkänt hjälpmedel och ej. Ibland godkänns linjal, ibland inte., exempelvis.
Studenter vill ha access till campus nattetid igen, gäller särskilt datorsalar.
Orättvisa upplevs kring hur betyg räknas inför utlandsstudier. Vissa studenter har
1Hpkurser som enkelt går att få höga betyg i, andra har mestadels U och G kurser samt
svåra mattekurser. Oviktade HP upplevs inte som rättvis bedömningsmetod.
Studenter upplever det konstigt att tentap och omtentap under våren bytt plats.

Åsikter kring LinTek
• Utvärderingen kring åsiktsprogrammet som kårstyrelsen 18/19 skickade ut är lång,
komplicerad och svår att förstå.
• Studenter uttrycker intresse av att ha med jämställdhetsfrågor till LARM. Detta
diskuterades till LARM17, men togs ej vidare. Tanken är att ställa frågor till företag som
kommer till LARM om vilken könsfördelning de har på sina avdelningar, och hur de
jobbar kring det. Detta skulle sedan presenteras i marknadsföringen. Konceptet existerar
redan på andra arbetsmarknadsmässor.
• Studenter har uttryckt att LinTeks nyhetsbrev ser oproffessionellt ut och innehåller
stavfel.
• Studenter uttrycker uppskattning över LinTeks nyhetsbrev.
• Studenter anser att punkten ”Studenters åsikter” i FuM-protokoll är svårläst.
• Kårfullmäktige vill ha tillgång till handlingar och mötesprotokoll från kårstyrelsens
möten.
• Negativt att stadgan på hemsidan är från 2015 och inte den reviderade från 2019.
Information från LinTek kring studenters åsikter
• Gällande schemakrockar:
o Torsdagar 10-12 är en blockfri tid, vilket ofta utnyttjas av flera kurser. Detta leder
ibland till krockar.
o Vissa kurser saknar helt block, och krockar går därför ej att förutse.
• Gällande handlingar och protokoll från kårstyrelsen:
o Samtliga dokument finns på hemsidan.
• Gällande nyhetsbrevet:
o MF håller med om att formateringen är dålig, och informerar om att bättre
formatering tyvärr kräver en betaltjänst.
• Gällande svårläsligheten hos ”studenters åsikter”:
o Sekreteraren tar till sig informationen, och försöker skriva annorlunda från och
med detta protokoll.
• Gällande tentap/omtentap under våren:
o Kalenderåret och regler från CSN påverkar när tentamensperioderna ligger.
76. Övriga frågor
Mottagningsansvarig i Linköping bad om, och fick, feedback på mottagningsavtalet.
77. Mötets avslutande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 22.32.
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2019-11-05
Ledamöter av Kårfullmäktige
Algot Eskilsson
Amanda Hillås
Beatrice Fasaru
Carl Magnus Bruhner
Christina Hedner
Claes Thunberg
David Stigsmark
Elin Hymnelius
Elin Olofsson
Emma Ahlstedt
Felix Nyman
Gustav Myhrinder
Hans Birkedal
Jakob Steneteg
Johannes Knutas
Lucas Sevelin
Malin Agorelius
Marcus Weiland
Max Klasson
Nils Hedner
Oliwer Schultz
Signe Svorén
Viktor Larsson

Övriga
Anna Pohl Lundgren
Cornelia Kesti
Elin Mattsson
Erik Johansson
Jakob Persson
Jonatan Nygren
Linus Eriksson
Ludwig Modahl Edström
Maria Jacobsson
Oskar Renåker
Sara Narbrink
Sebastian Carlshamre
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