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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2019-12-03
Plats: TEMACAS, TEMA-huset, Linköping
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga
78. Mötets öppnande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 18.33.
79. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja David Stigsmark och Max Klasson till justeringspersoner tillika rösträknare.
80. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 20 mandat.
81. Adjungeringar
Beslut: att adjungera in Tobias Videmar (KSÄF) och Therese Björn Johanson (BokAB) till
pågående möte.
82. Fastställande av föredragningslistan
Yrkande 82.1: Kårstyrelsen yrkar på
att punkterna 88, 89, samt 101 flyttas till efter punkt 84 och konsekvensjustera.
att lägga till punkten ”Kvartalsrapport” efter punkt 87 och konsekvensjustera.
Beslut: att bifalla yrkande 82.1
Beslut: att fastställa föredragningslistan enigt utskick med ändringarna i yrkande 82.1
83. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
84. Föregående mötesprotokoll
Beslut: att lägga protokoll från möte 2019-11-05 till handlingarna.
85. Ekonomisk rapport från Kårservice AB
Kårfullmäktige noterar informationen.
86. Ekonomisk rapport från BokAB
Kårfullmäktige noterar informationen.
Oliver Schultz anländer till mötet. Röstlängden justeras till 21 mandat.
87. Val av valnämnd 2020
Beslut: att välja Gustav Mann och Mikael Fredriksson till ledamöter i LinTeks valnämnd.
samt att ge kårstyrelsen mandat att fyllnadsvälja en ledamot till LinTeks valnämnd, fram till
nästa fullmäktigemöte.
88. Rapporter och meddelanden
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Kårfullmäktige noterar informationen.
89. Rekryteringsuppföljning
Kårfullmäktige noterar informationen.
90. Kvartalsrapport
Kårfullmäktige noterar informationen.
Mötet ajourneras 20:33 – 20:45.
91. Verksamhetsplan 2018/2019
Beslut: att bordlägga punkten.
92. Resultat- och balansräkning för LinTek 2018/2019
Beslut: att bordlägga punkten.
93. Revisionsberättelse för LinTek 2018/2019
Beslut: att bordlägga punkten.
94. Konkretisering av verksamhetsplan 2019/2020
Kårfullmäktige noterar informationen.
95. Avsättning till eventuella fonder
Lämnas utan åtgärder
Elin Hymnelius lämnar mötet. Röstlängden justeras till 20 mandat.
96. Revidering Åsiktsprogram
Yrkande 96.1: Kårstyrelsen yrkar på
att under 2.2.6 ”Examination” ersätta meningen ” Examinationen i en kurs skall inte variera i
svårighetsgrad mellan olika examinationstillfällen.” med ” Examinationen i en kurs skall inte
variera i svårighetsgrad mellan olika kurstillfällen.”
Yrkande 96.2: Max Klasson yrkar på
att under 2.2.6 ”Examination” ersätta meningen ” Examinationen i en kurs skall inte variera i
svårighetsgrad mellan olika examinationstillfällen.” med ” Examinationen i en kurs skall inte
variera i svårighetsgrad mellan respektive examinationstillfälle.”
Beslut: att avslå yrkande 96.1
Beslut: att bifalla yrkande 96.2
Yrkande 96.3: Kårstyrelsen yrkar på
att under 2.2.10 ”Kvalitetssäkring och utvärdering” ersätta att-satsen ”kursutvärderingar skall
vara obligatoriska att genomföra för teknologerna.” med ”kursvärderingar skall vara
obligatoriska att genomföra för teknologerna.”
Yrkande 96.4 David Stigsmark och Lucas Sevelin yrkar på
att under 2.2.10 ”Kvalitetssäkring och utvärdering” ta bort att-satsen ”kursutvärderingar skall
vara obligatoriska att genomföra för teknologerna.”
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Beslut: att avslå yrkande 96.3
Beslut: att bifalla yrkande 96.4
Yrkande 96.5 David Stigsmark yrkar på
att under 4.1 ”Marknadsföring och information i rekryteringssyfte” ta bort att-satsen ” LiU
vid marknadsföring av sina utbildningar fokuserar på LiTH:s utbildningar mer än övriga.”
Beslut: att bifalla yrkande 96.5
Yrkande 96.6 David Stigsmark yrkar på
att under 5.6 ” Introduktion för inresande masterstudenter” ersätta att-satsen LiU skall ge
aktuell kår möjlighet att informera inresande masterstudenter under deras kurser om kårens
roll och verksamhet.” med ”LiU skall ge aktuell kår möjlighet att informera inresande
masterstudenter under deras utbildning och/eller introduktion om kårens roll och
verksamhet.”
Beslut: att bifalla yrkande 96.6
Beslut: att fastställa Åsiktsprogrammet enigt utskick med ändringarna i enlighet med yrkanden
96.2, 96.4, 96.5 och 96.6
97. Revidering Mål- och Visionsdokument
Beslut: att fastställa Mål- och Visionsdokumentet enligt förslag.
98. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018
Beslut: att bordlägga punkten.
99. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2018/2019
Beslut: att bordlägga punkten.
100. Motion angående LinTeks studentpåverkan
Yrkande 100.1 Aleksi Evansson och Jakob Steneteg yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.
Beslut: att bifalla motionen i sin helhet.
101. Ärende Campusstugan – Akademiska hus
Fullmäktige överlämnar ärendet till kårstyrelsen, och noterar att tankarna har brett stöd hos fullmäktige.
102. Studenters åsikter
Huvudsakliga åsikter:
• Studenter ser det roblematiskt att alla datorsalar har öppnat upp för alla studenter. För
studenter som behöver använda ett specifikt program är det väldigt låst till specifika
datorsalar. Problematiskt när ett visst program endast finns i en datorsal, som ofta är
bokad.
• Studenter tycker att det är jobbigt med rök i märkesbacken då det blir svårt att andas.
• Studenter ser kritiskt på att Kårservice har beslutat att ta bort rök- och stöktält på
Kårallen, och anser att de bör tas tillbaka.
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•
•

Studenter anser att banderollerna över märkesbacken hänger lågt, vilket är störande.
Studenter eftersöker dokument kring vad som får och ej får göras i märkesbacken.

Åsikter kring LinTek
• Åsiktsprogrammet både innan och efter ändringarna är alldeles för långt och detaljerat,
och kan behöva en omarbetning från grunden för att kunna användas enklare av
exempelvis kårledningen.
Information kring studenters åsikter
• Gällande banderollerna i märkesbacken:
o Detta kommer att ändras under vintern, då snöröjningen behöver att komma
fram. För lågt hängande banderoller kommer att slängas.
• Gällande vad som får och ej får göras i märkesbacken:
o Akademiska hus och LiU har övergripande dokument.
o Övergripande organisation brukar påminna om regler, vilket enligt utsago snabbt
glöms bort.
103. Övriga frågor
• David Stigsmark undrar om SoFgruppen har några framgångar.
o SoFgruppen kommer att ha det efter sitt möte imorgon (20191204). Kårstyrelsen
kommer att få berett förslag/information från dem. Planen och förhoppningen är
att det kommer gedigen uppdattering på kårfullmäktiges januarimöte.
• KO informerar om Foodtrucks:Tre foodtrucks har godtagit erbjudantet att ha
verksamhet i gamla Carlssons/Bowllife. Samma pris som i trucksen ska gälla, enligt avtal
(from 20200101).
o Kårfullmäktige trycker på vikte att det ska märkas att LinTek jobbat för detta.
• Livestreamen av kårfullmäktige upplevs inte optimal då den riskerar att hämma
kårfullmäktiges diskussioner.
104. Mötets avslutande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 22.54.

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

19-12-15
1 (1)

Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2019-12-03
Ledamöter av Kårfullmäktige
Aleksi Evansson
Algot Eskilsson
Amanda Hillås
Beatrice Fasaru
Carl Magnus Bruhner
Christina Hedner
Claes Thunberg
David Stigsmark
Elin Hymnelius, t.o.m. §95.
Elin Olofsson
Emma Ahlstedt
Hans Birkedal
Jakob Steneteg
Johannes Knutas
Louise Paulsson
Lucas Sevelin
Max Klasson
Nils Hedner
Oliwer Schultz, från §86.
Viktor Larsson
Viktor Uvesten

Övriga
Amanda Myrby
Cornelia Kesti
Ellen Forsberg
Elin Mattsson
Emil Eriksson
Erik Johansson
Jonatan Nygren
Julia Bjers
Linus Eriksson
Ludwig Modahl Edström
Madeleine Bäckström
Maria Jacobsson
Oskar Renåker
Sara Narbrink
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