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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2020-01-28
Plats: K3, Kåkenhus, Norrköping
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga
106. Mötets öppnande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 18.44.
107. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja Amanda Hillås och Viktor Uvesten till justeringspersoner tillika rösträknare.
108. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 25 mandat.
109. Adjungeringar
Inga adjungeringar
110. Fastställande av föredragningslistan
Yrkande 110.1: KSO yrkar på
att flytta punkt 112 till efter punkt 125 och konsekvensjustera.
Beslut: att bifalla Yrkande 110.1.
Yrkande 110.2: Louise Paulsson yrkar på
att flytta punkt 120 till efter punkt 116 och konsekvensjustera.
Beslut: att bifalla Yrkande 110.2.
Yrkande 110.3: KSO yrkar på
att ta upp punkten ”Proposition angående ägartillskott till LoLAB”.
Beslut: att ej ta upp punkten då Carl-Magnus Bruhner yrkade bordläggning, i enlighet med
Kap 6 §11 i stadgan.
Beslut: att fastställa föredragningslistan i enlighet med Yrkande 110.1 och Yrkande 110.2.
111. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
112. Föregående mötesprotokoll
Beslut: att lägga protokoll från möte 2019-12-03 till handlingarna.
113. Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse
Beslut: att notera informationen och lägga den till handlingarna.
114. Rapporter och meddelanden
Beslut: att lägga rapporter och meddelanden till handlingarna.
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115. Beslutsuppföljning
Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.
116. Rekryteringsuppföljning
Beslut: att lägga rekryteringsuppföljningen till handlingarna.
117. LinTeks studentpåverkansfokus kommande termin
UA kommer att fokusera på att utforma tentamensregelverket med tillhörande tentamensanmälanssystem till
följd av att digitala tentamen införts.
Beslut: att notera studentpåverkansfokuset för VT20.
118. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018
Protokollet noterar att Internrevisor för 2017/2018 råder att ansvarsbefria kårstyrelsen 2017/2018.
Yrkande 118.1: Carl-Magnus Bruhner yrkar på
att ansvarsbefria Tobias Åresten, Linnea Michel, Amanda Granqvist, Fredrik Lindeberg,
Hampus Back, Kristoffer Ahlstedt och Robin Ellgren.
Yrkande 118.2 Amanda Hillås yrkar på
att ansvarsbefria Tobias Åresten, Linnea Michel, Amanda Granqvist, Fredrik Lindeberg,
Kristoffer Ahlstedt och Robin Ellgren samt
att ej ansvarsbefria Hampus Back.
Beslut:
att ansvarsbefria Tobias Åresten, Linnea Michel, Amanda Granqvist, Fredrik Lindeberg,
Kristoffer Ahlstedt och Robin Ellgren samt
att ej ansvarsbefria Hampus Back.
Mötet ajournerades 20:21 – 20:40
119. Verksamhetsplan 2018/2019
Beslut: att godkänna rapporten och lägga den till handlignarna med de redaktionella
ändringarna att justera mattematiken under 3.3 då fem plus fyra ej är lika med åtta, samt att under
3.5 se till att LUST skrivs med versaler.
120. Resultat- och balansräkning för LinTek 2018/2019
Beslut: att fastställa Resultat- och balansräkningen för 2018/2019 och balansera resultatet i ny
räkning.
121. Revisionsberättelse 2018/2019
Beslut: att notera revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.
122. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2018/2019
Jakob Steneteg avsäger sig sin röst under punkten.
Beslut: att ansvarsbefria Jakob Steneteg, Elin Mattsson, Sebastian Carlshamre, Beatrice
Partain, Linus Eriksson samt Viktor Wingqvist.
123. Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplan 2019/2020
Beslut: att lägga rapporten till handlingarna.
124. Halvtidsrapport från internrevisor
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Beslut: att notera rapporten.
125. Avstämning projekt kårstuga
Beslut: att notera rapporten.
126. Proposition angående IT-ansvarig i LinTek
Yrkande 126.1: Jakob Steneteg yrkar på
att lägga till attsatserna: ”att i Reglementet 2.3.2: skriva in ’IT-ansvarig – leda arbetet med
LinTeks ITverksamhet’ samt ”att i budgeten för 2020/2021 budgetera för IT-ansvarig i
kårledningen”.
Beslut: att avslå Yrkande 126.1.
Beslut: att bifalla propositionen.
127. Proposition angående val av kårstyrelseordförande
Beslut: att bifalla propositionen.
128. Studenters åsikter
Huvudsakliga åsikter:
• Campusbussen bör trafikeras de helgdagar det är tentamen.
• Starka åsikter om att campus kommer att vara stängt nattetid. Ökande mängd studenter
hör av sig och uttrycker missnöje till både LinTek och universitetet.
• Dimensioneringen av luftkonditioneringen i datorsalar är under all kritik.
• Studenthuset bör ha Linuxdatorer.
• Minskningen av antal studieplatser i A-huset är negativ, även om den skett på grund av
ventilationsproblem.
• Kritik mot att kurs startade där alla inte fick plats i föreläsningssalen.
• Kritik mot att laborationspass hade fler bokningsbara platser än tillgänglig utrustning
möjliggjorde.
• En klass, IT1, blev fler, vilket ledde till att de ej fick plats i sina salar. Krävdes
sammanträffande att insat mottagnignsarrangör även var laborationsasistent för att lösa.
• Underligt att student kan bli nekad deltagande i en kurs man är registrerad på.
Kandidatarbete godkäns av nämnd på dispens, varpå dispensen försvinner och 18hp med
denna.
• Studenthuset har många smårum på nedersta plan som är låsta och står tomma, trots att
de skulle kunna användas som välfungerande studieplatser.
• LiU bör informera studenterna om vad som hänt när ett brandlarm har gått, istället för att
studenterna ska behöva spekulera.
Åsikter om LinTek
• Dåligt att kårservice barer insisterar på att sälja sprit under mottagningen, trots att det är
mottagningsperiod och given volymprocentgräns finns.
Information kring studenters åsikter
• Gällande campus öppettider:
o vKO informerar om att LinTek vill ha förslag på vilka sorters aktiviteter man har
på kvällarna som det kan behövas dispens för.
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•

•

Gällande dålig luft i datorsalar:
o Amanda Hillås, exAMO Y-sektionen, informerar om att de flesta husen på
campus är indelade i zoner som kan ha olika bra luft. Byggnaderna skiljer sig även
åt, då t.ex. C-huset är felkonstruerat, vilket det finns risk att övriga hus är även de.
Gällande brandlarm:
o vKO informerar om att LiU jobbar med att gå igenom händelserna under hösten
och hur de ska informera både kontinuerligt samt hur de ska sätta upp
information om krislägen med mera vid ingångar. LiU arbetar även med att ta
fram hur de snabbt ska kunna komunicera ut saker vid krishändelser, då det
upptäcktes att systemet inte fungerade som tänkt under incident HT19.

129. Övriga frågor
• Kring punkt 118.2: En av punkterna i förändringsförslaget är sänkt medlemspris, har
detta undersökts mer?
o LinTek har tidigare fastslagit att medlemskap ska vara ett aktivt val, och inte
något studenter blir på slentrian. vKO informerar om att det ska disskuteras.
• Förra fullmäktigesamanträdandet lyftes ärende gällande campusstuga, finns något att
rapportera?
o vKO informerar om att styrelsen ska undersöka saken.
• vKO undrar kring Facebookeventet occupy LiU: Demonstration mot de nya
öppettiderna. FuMs ställningstagande i frågan sökes.
o Kan någon form av kompromiss lösas, för att hålla energibesparnignarna?
Hela campus måste ej vara öppet.
o Kursansvariga ska kunna lägga in dispens vid behov.
o Stor faktor från LiU är att det blir otryggt för personalen då det skett stölder
nattetid.
o Ytterligare aspekt är att det händer att onyktra studenter tar sig in i byggnader
på festkvällar, och riskerar att bli medvetslösa på låsta toaletter eller dylikt.
o Viktig aspekt är studentengagemangsbiten av det hela, då det emsta sker
idiellt. Det känns dumt att behöva försvåra genom att kräva dispens, då långa
möten och dylikt kan komma spontant.
o Kårfullmäktige är av åsikten att det bör vara öppet hela natten.
• Till kommande FuM-möten: Prioritera salar med eluttag så att samtliga närvarande
kan ladda datorer.
• Rapporten om Hållbart Engagemang skickas ut till sektioner och andra intressenter.
130. Mötets avslutande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 22.10.
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2020-01-28
Ledamöter av Kårfullmäktige
Aleksi Evansson
Algot Eskilsson
Amanda Hillås
Beatrice Fasaru
Carl Magnus Bruhner
Christina Hedner
Claes Thunberg
David Stigsmark
Elin Olofsson
Emma Ahlstedt
Gustav Myhrinder – via länk
Jakob Steneteg
Karl Hammersberg
Louise Paulsson
Lucas Sevelin
Malin Agorelius
Marcus Weiland
Max Klasson
Nils Hedner
Oliwer Schultz
Signe Svorén
Viktor Larsson
Viktor Uvesten

Övriga

Cornelia Kesti
Christian Gustavsson
Elin Mattsson
Jonatan Nygren
Linus Eriksson
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Kallelse till LinTeks kårfullmäktige 202001-28
Tid och plats
Tisdagen den 28 januari 2020 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
106.Mötets öppnande
107.Val av justeringspersoner tillika rösträknare
108.Justering av röstlängd
109.Adjungeringar
110.Fastställande av föredragningslistan
111.Mötets behöriga utlysande
112.Föregående mötesprotokoll
113.Rapporter och meddelanden (Information)
114.Beslutsuppföljning (Information)
115.Rekryteringsuppföljning (Information)
116.LinTeks studentpåverkanfokus kommande termin
117.Verksamhetsplan 2018/2019
118.Resultat- och balansräkning för LinTek 2018/2019
119.Revisionsberättelse för LinTek 2018/2019
120.Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018
121.Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2018/2019
122.Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplan 2019/2020 (Rapport)
123.Halvtidsrapport från internrevisor (Rapport)
124.Avstämning projekt kårstuga (Rapport)
125.Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse (Rapport)
126.Proposition angående IT-ansvarig i LinTek
127.Proposition angående val av kårstyrelseordförande
128.Studenternas åsikter
129.Övriga frågor
130.Mötets avslutande
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Notice to attend LinTek’s council 2020-0128
Time and place
Tuesday the 28th of January 2020, 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
106.Opening the meeting
107.Elections of approval persons and vote counters
108.Approval of the electoral register
109.Approval of other attendants
110.Approval of the meeting agenda
111.Approval of the meetings notice
112.Approval of the last meetings meters
113.Reports and announcements (Information)
114.Verification of action regarding decisions in the council (Information)
115.Follow up of the recruitment (Information)
116.LinTek’s focus of student influence during the semester
117.Operational plan 2018/2019 (Report)
118.Annual report for LinTek 2018/2019
119.Audit report for LinTek 2018/2019
120.Discharge for the Board of LinTek 2017/2018
121.Discharge for the Board of LinTek 2018/2019
122.Mid-term report about the progress with the business plan (Information)
123.Mid-term report from the internal auditor (Information)
124.Report Kårstugan (Information)
125.Election Committee’s presentation about the election of the board (Information)
126.Proposition regarding Head of IT for LinTek
127.Proposition regarding the election of the chairman of the board
128.Students’ opinions
129.Other concerns
130.The end of the meeting
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