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Kallelse till LinTeks kårfullmäktige 2020-03-03
Tid och plats

Tisdagen den 3 mars 2020 kl 18:30
ACAS, A-huset, Linköping

Kallade

Ledamöter av kårfullmäktige 2019/2020
LinTeks kårstyrelse och kårledning 2019/2020
LinTeks valberedning 2019/2020
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande
Internrevisor
Inspektor

Föredragningslista
131.

Mötets öppnande

132.
133.
134.
135.
136.
137.

Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Justering av röstlängd
Adjungeringar
Fastställande av föredragningslistan
Mötets behöriga utlysande
Föregående mötesprotokoll

138.
139.
140.
141.

Rapporter och meddelanden (Information)
Beslutsuppföljning (Information)
Rekryteringsuppföljning (Information)
Kvartalsrapport kv2

142.

Proposition angående val av kårstyrelseordförande – andra läsningen

143.
144.

Val av LinTeks styrelseordförande 20/21
Val av LinTeks kårstyrelse 20/21

145.
146.
147.
148.

Proposition angående tillägg av IT-ansvarig i reglementet
Diskussion om LinTeks verksamhetsplan 20/21
Diskussion om LinTek budget 20/21
Riktlinjer för kårfullmäktige

149.
150.
151.

Studenternas åsikter
Övriga frågor
Nästa möte
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152.

Mötets avslutande

Notice to attend LinTek’s council 2020-03-03
Time and place

Tuesday the 3rd of March 2020, at 18:30
ACAS, A-huset, Linköping

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
131.

Opening the meeting

132.
133.
134.
135.
136.
137.

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

138.
139.
140.
141.

Reports and announcements (Information)
Verification of action regarding decisions in the council (Information)
Follow up of the recruitment (Information)
Quarterly report (Information)

142.

Proposition regarding the election of the chairman of the board – second reading

143.
144.

Election of the chairman of the board of LinTek 20/21
Election of the board of LinTek 20/21

145.
146.
147.
148.

Proposition regarding adding Head of IT in LinTek’s regulations
Discussion regarding the business plan 20/21
Discussion regarding the budget 20/21
Guidelines for the council

149.

Students’ opinions
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150.
151.
152.

Other concerns
Next meeting
The end of the meeting
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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

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

2020-02-23
1 (1)

Beslut

Beslutat

Genomfört

Kommentar

Ta fram förslag på
kårstuga

2019-09-15

Pågående

Kårstyrelsen har fått mandat
att köpa kårstuga. Beslutat
första gången av FuM 201403-11 med flera efterföljande
beslut. Dessa har ersatts av
beslut på FuM-möte [nr 1,
19/20].
”Projektledare Kårstugan har
köpt loss möbler till huset från
den förre ägaren och
strukturerar upp nästa fas.”

Redaktionella ändringar i
styrdokument

2013-03-07

Pågående

Redovisas kontinuerligt nedan.

Ansvarsfrihet för LinTeks
kårstyrelse 2017/2018

2019-05-07

Pågående

Bordlagt ärende om
ansvarsfrihet, lyfts igen i
januari 2020.

Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.
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2020-02-20 kl.12.00 är antalet medlemmar 1338, av dessa har: 464 medlemskap för 1-2 terminer, 639 medlemskap för 3 år, 232 medlemskap för 5 år
och 3 är stödmedlemmar.
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar
2017-10-05: 2263 medlemmar

2015-10-05: 3061 medlemmar
2019-02-26: 1211 medlemmar

2016-09-29: 2957 medlemmar
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5-årigt

Stöd

2020-02-20 kl.12.00 är antalet medlemmar 1338, av dessa har: 464 medlemskap för 1-2 terminer, 639 medlemskap för 3 år, 232 medlemskap för 5 år
och 3 är stödmedlemmar.
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar
2017-10-05: 2263 medlemmar

2015-10-05: 3061 medlemmar
2019-02-26: 1211 medlemmar

2016-09-29: 2957 medlemmar
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Rekryteringsuppföljning 2018-19 & 2019-20
1600
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1338
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Augusti

September

Oktober
2018-19

2019-20

Februari

20191231

Intäkter:

LinTek

5 556 195

Intäkter kåruppdr.
biljetter, medlemsavg,
vidarefakt. dryckarr.

Kostnader:

-6 161 008

Kostander arr. hyra,
avtal utbildningsbe.
fadderi, arvoden

Resultat:

-604 814

Resultat kvartal 2
0
-100 000
-200 000
-300 000

-400 000
-500 000
-600 000
-700 000
-800 000

2016

2017

2018

2019

Kostnadsställe: Central administration

Kostnadsställe: Fasta kostnader

Kostnadsställe: Kårfullmäktige

Intäkter:

Intäkter:

Intäkter:

25 000

Bidrag kommunen

Kostnader:

278 060

Medlemsavgifter

-426 848

Kostnader:

Kåruppdraget

-343 459

Kostnader:

It-tjänster,

Hyra, städ, bil,

Sammanträdes-

redovisning, disp,

avg kårservice

kostnader

bankkostnader

It-tjänster

profilkläder

Resultat:

-401 848

Resultat:

39 000

-65 399

Resultat:

-47 891

-8 891

Kostnadsställe: Kårstyrelsen

Kostnadsställe: LARM

Intäkter:

Intäkter:

12 000

Kostnadsställe: LiTHanian

0

Kåruppdraget

Kostnader:

Intäkter:

54 500

Annonsintäkter

-90 568

Teambuilding

Kostnader:

-266 682

Kostnader:

Trycksaker,

Teambuilding,

arvode

profilkläder,

-131 808

trycksaker

Resultat:

-78 568

Resultat:

-266 682

Resultat:

-77 308

Kostnadsställe: Marknadsföring

Kostnadsställe: Mottagningen

Kostnadsställe: Munchen Hoben

Intäkter:

Intäkter:

Intäkter:

182 540

Kåruppdraget

Kostnader:

-322 309

611 593

Deltagaravg,

Biljetter, dryck

vidarefakt.

förtäring arr

Kostnader:

-523 251

Kostnader:

Förtäringarr,

Fadderi, vidaref.

Förtäring arr.

reklam&PR,

event, arvode

underhållning,

arvode, mobil

Resultat:

1 801 636

-1 472 468

hyra, leasing

-139 769

Resultat:

88 342

Resultat:

329 168

Kostnadsställe: Näringsliv

Kostnadsställe: Presidiet

Kostnadsställe: SOF

Intäkter:

Intäkter:

Intäkter:

469 343

Deltagarag,

281 415

Kåruppdraget

Övrig intäkts

företag

Kostnader:

korrigering

-327 370

Arvode

Kostnader:

-277 708

Arvode

Kostnader:

-45 368

Verksamhetk.

Vidarefakturering

Resultat:

-9 858

övriga tjänster

141 973

Resultat:

3 707

Resultat:

-55 226

Kostnadsställe: Studiesocialt

Kostnadsställe: Utbildning

Kostnadsställe: Utediscot

Intäkter:

Intäkter:

Intäkter:

327 017

Kåruppdraget

1 184 394

Vidarefakt. nämd.

299 554

Biljetter

Kåruppdraget

Kostnader:

-359 877

Kostnader:

-1 060 515

Kostnader:

Sektionsstöd

Vidarefakt. nämd.

Underhållning
arr.

arvode

avtal utbildnings

hyra, trycksaker,

bevakning, avrode

verksamhetsk.

Resultat:

-32 860

Resultat:

123 879

Resultat:

-448 398

-148 844
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Idag väljer kårfullmäktige kårordförande och vice kårordförande specifikt, och sedan
kårstyrelsens 3–5 ledamöter. Den nytillsatta kårstyrelsen ska sedan internt välja
styrelseordförande. Detta är något som kårstyrelsen nu anser bör ses över.
Tanken är god med att välja in de personer som är intresserade av styrelsearbetet och att låta de
mellan sig välja styrelseordförande eftersom det innebär att möjliga ledamöter inte sållas bort i
en ordföranderekrytering. Det finns också ett signalvärde i att styrelseordförande inte ska
behöva lägga mer tid på sitt engagemang än de andra ledamöterna. Även om det här i praktiken
skulle vara sant finns det dessvärre problem som är stora nog för att ändra i dagens upplägg.
Kårstyrelseordförande har förväntningar på sig som särställer denne från de andra i kårstyrelsen.
Förutom att internt vara ansvarig för gruppens välmående och för att sätta struktur i arbetet är
styrelseordförande också utåt sett en person verksamheten vänder sig till i diverse frågor.
Förväntan på att denne är kontaktbar och insatt upplevs vara en stor del av uppdraget.
Ett mer handgripligt problem är de förväntningar som ställs på den nyinvalda kårstyrelsen. Om
gruppen har tur vill en person vara styrelseordförande och resterande ledamöter kan välja denne
i konsensus. Ett scenario vi i kårstyrelsen inte vill att våra efterträdare ska uppleva är det i vilket
ingen person vill vara ordförande och att en ledamot endast går med på att väljas till ordförande
för att det måste finnas en. Skulle det hända kan det bli skadligt för LinTek.
Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen
att

i LinTeks stadga §8.6 Styrelseordförande ändra
Styrelseordförande väljs av kårstyrelsen under dess första sammanträde för verksamhetsåret.
Styrelseordförande väljs på mandat för kårstyrelsens verksamhetsår. Styrelseordförande leder och
övervakar arbetet inom kårstyrelsen. Presidial är ej valbar till Styrelseordförande.
till
Styrelseordförande väljs av kårfullmäktige på mandat för kårstyrelsens verksamhetsår.
Styrelseordförande leder och övervakar arbetet inom kårstyrelsen. Presidial är ej valbar till
styrelseordförande.
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Genom åren har LinTek haft många IT-relaterade projekt som hanterats av olika poster inom
Kårledningen, fördelningen har baserats på privatpersonernas kompetens snarare än postspecifikt
ansvarsområde. I samband med tillkomsten av LinTeks nya hemsida tillsattes en Projektledare IT
för att driva projektet vidare, vilket blev den första IT-posten inom LinTek. Snart ett år har gått
och Kårstyrelsen ser behovet av att en roll likt Projektledare IT finns i LinTeks verksamhet
framöver. För att säkerställa att posten kompletterar och inte ersätter uppgifter inom
Kårledningen genomför styrelsen just nu en behovsanalys inom organisationen. Baserat på
analysen kommer postens arbetsbeskrivning tas fram.
Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen
att

i reglementet under avsnitt 2.3.2 Övriga poster i kårledningen lägga till

IT-ansvarig

Leda arbetet med LinTeks IT-relaterade verksamhet.
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Följande dokument innehåller förslag på fyra verksamhetsplanspunkter som kårstyrelsen tagit
fram inför nästkommande verksamhetsår. Dokumentet är ett diskussionsunderlag till FuM inför
beslut om verksamhetsplan 20/21. Målet med diskussionen är att ge en fingervisning till
kårstyrelsen om vad FuM anser bör ligga i fokus under nästa år. För att inte överbelasta nästa års
kårstyrelse lämnas en stark rekommendation om att verksamhetsplanen endast innehåller två
punkter – på det sättet kan de också genomföras med så bra utfall som möjligt.

Kårstyrelsens tankar med punkten:
Hållbart engagemang är något som är ständigt aktuellt inom studentlivet. Det starka
engagemang som finns vid LiU är fantastiskt och skapar otroliga möjligheter och bedrifter, men
det finns också tendenser till en snöbollseffekt inom en mängd delar. En VP-punkt 17/18 var
”Hållbart engagemang 2.0”, varifrån en rapport lämnades in nyligen. Rapporten är en
undersökning om vad de tillfrågade anser vara viktigt, och en del problemområden har
identifierats. Kårstyrelsen vill nu aktivt jobba med hållbart engagemang inom LinTek och
implementera resultaten från rapporten.

Kårstyrelsens tankar med punkten:
LinTek har idag tre olika campus, avskilda av såväl geografi som utbildningar, kultur och
LinTeks närvaro samt arbete där. Denna VP-punkt syftar till att staka ut hur LinTek ska arbeta
med sina olika campus, samt hur lika eller olika arbetssättet ska vara. Målet är att tydligt veta vad
LinTek ska göra med de olika campus.

Kårstyrelsens tankar med punkten:
LinTek är en stor organisation, och med det kommer vissa svårigheter. Ett sätt att hantera dessa
svårigheter har varit genom tillämpning av flertalet byråkratiska former. Kårstyrelsen tror att det
möjligtvis bidrar mer till ökad arbetsbelastning än tydlig ordning. Målet med VP-punkten är att
undersöka hur, och eventuellt implementera, organisationen kan ändras och på så sätt minska
arbetsbelastningen.
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Kårstyrelsens tankar med punkten:
Det låga medlemsantalet har varit en återkommande frustration alltsedan kårobligatoriet
försvann 2010. I verksamhetsplanen 17/18 fanns en VP-punkt som hette ”Medlemsrekrytering”
– dessvärre utkom inget resultat från denna då arbetet inte färdigställdes. Den här VP-punkten
syftar till att en gång för alla räta ut frågetecknen om huruvida medlemmar är bra, nödvändiga
eller överflödiga, hur väl LinTeks medel utnyttjas i medlemsnytta och hur medlemsantalet kan
ökas (om så önskas).
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Riktlinjer för LinTeks Kårfullmäktige
Linköpings Teknologers Studentkårs, dokument antaget 2011-10-12. Därefter reviderad 201310-08, 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.
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Vakant - Kårordförande

Moa Ståhlbrand – Vice Kårordförande
LinTeks valberedning har valt att nominera Moa Ståhlbrand till Vice Kårordförande.
Moa är en glad och engagerad person som är intresserad av att driva och stötta en grupp framåt i
sitt arbete. Genom sina tidigare erfarenheter av budgetarbete i MPiRE och insikt i kårens arbete
både genom SOF och LARM har hon lärt sig genomföra större projekt. Hon är utåtriktad och
tar med sig erfarenheter om problemlösning samt att hantera stress som kan uppkomma i
samband med arbetet som Vice Kårordförande.
Under intervjun kunde Moa beskriva tillfällen när hon visat upp de egenskaper som är viktigt för
rollen samt visade stort intresse för att utveckla sig själv främst genom ledarskap. Moa har även
läst en kurs om ledarskap och vill nu applicera dessa kunskaper i teorin.
Därför står LinTeks valberedning bakom Moa Ståhlbrand som Vice Kårordförande.

Anton Birgersson – Kårstyrelseordförande
LinTeks valberedning har valt att nominera Anton Birgersson till Kårstyrelseordförande.
Anton är en social och kreativ person som bevisat både genom intervju med Valberedningen och
via referenser att han jobbar med god struktur på ett professionellt sätt. Med tidigare
erfarenheter i bland annat Navitas eventutskott samt gruppansvarig i LARM tillför han insikt i
såväl LinTek som i andra föreningar på campus.
Antons intresse för att föra kåren framåt samt vilja att skapa transparens för vad kåren gör anser
Valberedningen är de största styrkorna han tar med sig in i rollen.
Därför står LinTeks valberedning bakom Anton Birgersson som Kårstyrelseordförande.

Lucas Sevelin – Ledamot i Kårstyrelsen
LinTeks valberedning har valt att nominera Lucas Sevelin till Ledamot i Kårstyrelsen.
Lucas är en trevlig och driven person. Lucas har tidigare erfarenhet av styrelsearbete vilket gör att
han kommer kunna bidra till nya perspektiv i arbetet. Som ledamot i LinTeks kårfullmäktige har
han fått en god insikt i hur LinTeks verksamhet fungerar och vad som behöver förbättras.
Med sitt starka intresse och engagemang för studentrelaterade frågor kommer Lucas vara en
mycket kompetent person i posten som Ledamot i Kårstyrelsen.
Därför står LinTeks Valberedning bakom Lucas Sevelin som Ledamot i Kårstyrelsen.

Fredrik Rundberg - Ledamot i Kårstyrelsen

LinTeks valberedning har valt att nominera Fredrik Rundberg till Ledamot i Kårstyrelsen.
Fredrik är en stresstålig och professionell person som har kritiskt och strategiskt tänk, samt god
förmåga att samarbeta med alla människor. Fredrik har tidigare suttit som Näringslivsansvarig i
Kårledningen samt varit en del av LinTeks eventutskott vilket har gett honom god insyn i kårens
arbete såväl som i hur studentlivet fungerar på LiU.
Fredrik är med sitt brinnande intresse för LinTek och studentlivet engagerad och målmedveten
för att långsiktigt driva LinTek framåt. I posten som Ledamot kommer Fredrik arbeta för att
förbättra LinTeks funktion idag och i framtiden.
Därför står LinTeks valberedning bakom Fredrik Rundberg som Ledamot i Kårstyrelsen.

Julia Timan – Ledamot i Kårstyrelsen
LinTeks valberedning har valt att nominera Julia Timan till Ledamot i Kårstyrelsen.
Julia är en strukturerad och utåtriktad person med ett kritiskt tänk. Hon älskar att engagera sig
och att ha många bollar i luften. Med meriter så som intendent i Tackling, säkerhetsansvarig i
München Hoben-kommittén och studeranderepresentant i disciplinnämnden så har Julia en bra
inblick i kårens arbete samt delar av universitetets övriga verksamhet.
Julia kommer med sitt lugn och realistiska tänkande bidra till stabilitet inom Kårstyrelsen. Hon är
mån om att människor kring henne ska må bra och har god förmåga att tänka långsiktigt.
Därför står LinTeks Valberedning bakom Julia Timan som Ledamot i Kårstyrelsen.

Johanna Wester - Ledamot i Kårstyrelsen
LinTeks valberedning har valt att nominera Johanna Wester till Ledamot i Kårstyrelsen.
Johanna är en glad och driven person som har ett strategiskt tänk. Hennes tidigare erfarenhet av
styrelsearbete är en mycket bra erfarenhet som kommer kunna hjälpa styrelsen i uppstartstid.
Hon har även visat att hon är person som gillar struktur och detta ser vi i valberedningen som
något väldigt positivt och även något som kommer att kunna stärka kopplingen mellan styrelse
och ledning.
Därför står LinTeks valberedning bakom Johanna Wester som Ledamot i Kårstyrelsen.

PERSONLIGT BREV - BEATRICE RONSTEN

Ständig utveckling. Det behöver inte innebära stora förändringar eller genombrott men att reflektera
och fundera över dagens val ger mig en ökad trygghet till nästa dag. Jag letar efter möjligheter att
ständigt utveckla mig och min omgivning och det är målet med min kandidering.
Jag heter Beatrice Ronsten och läser mitt tredje år på Energi-Miljö-Management vid
Maskinteknologsektionen. Uppvuxen i Visby och efter studenten 2014 har mitt mål varit att prova på
mycket och att sträva efter att trivas med min tillvaro där jag för tillfället är. Jag tror på att ständigt
utvecklas och en studentkår som LinTek verkar på själva grunden av balansen mellan kontinuitet och
utveckling vilket skulle gå hand i hand med mina ambitioner.
Som person är jag ambitiös och positiv. Jag gillar att lära mig nya saker och är nyfiken på
kunskap. Jag blir lätt engagerad i både stora och små frågor och en personlig utmaning jag har är att
jag inte alltid vet hur jag ska kanalisera detta engagemang. Detta är en utmaning jag ständigt arbetar
med hos mig själv för att hitta dessa vägar.
Jag ser mig själv som en vältalig person i både skrift och tal vilket ger fördelar för den
representativa delen av LinTek-arbetet. Under min tid på LiU har jag hunnit med flertalet uppdrag och
mina erfarenheter från både utbildningsbevakning och studiesociala engagemang tror jag kommer väl
till hands för att se helheten inom LinTek. Långa möten och diskussioner lockar starkt och det bidrar
extra till att just Kårordförande känns passande för mig.
Under det senaste året har jag även fått utveckla och lära mig mycket om mitt eget ledarskap
i min roll som ordförande (BästEMMA) i damföreningen EMMA. Lärdomarna jag dragit från det är
många och i grunden tror jag på ett inkluderande och inspirerande ledarskap där ledarens främsta roll
är att facilitera samt skapa möjligheterna för gruppmedlemmarna att uppnå sin högsta potential. Här
har jag använt mycket erfarenheter från mitt arbete som arbetsledare på Kneippbyn Resort Visby och
från ordförandeskapet i Studentkommittén vid min gymnasieskola med 1500 elever.
Jag må sakna direkt erfarenhet av engagemang inom LinTek som organisation men är både
lättlärd och intresserad. Jag skulle trivas med ett år som kårordförande och ser utmaningen som
spännande där jag drömmer om att öka samarbetet med och mellan sektioner, arbeta för ett ökat
engagemang inom kåren och studentlivet samt se till att alla LinTek-aktiva får ett givande och lärorikt
engagemang. Hoppas ni tar min kandidering till er och ser samma potential i mig för LinTek som jag
gör.
Vänliga hälsningar,

Linköping, den 27 februari 2020

Personligt brev, Vanessa Galmor
Jag vill inleda med att berätta hur hedrad jag känner mig över denna nominering och jag ska med det
här brevet försöka förklara varför jag tror att jag skulle passa på posten som Kårordförande för
LinTek!
Jag är en 31 år ung tjej som till skillnad från de flesta valde att studera lite senare i livet. Jag har under
tiden efter studenten 2007 med undantag för ett par år i Uppsala jobbat med en rad olika saker inom
service. Detta har gett mig en del arbetslivserfarenhet som jag tror kan komma till nytta i arbetet
som Kårordförande.
Jag ser mig själv som en god naturlig ledare. Jag är bra på att ta tag i saker och verka drivande i en
grupp vilket jag anser vara viktiga egenskaper för en gruppledare. Jag fungerar bra under press och
har förmågan att sakta ner, strukturera upp vad jag har framför mig och beta av uppgifterna en efter
en. Jag är envis och ambitiös, vilket leder till att jag får arbetet gjort. Jag är också bra på att se alla
individer i en grupp vilket bidrar till god gruppdynamik, något som jag tycker är bland det viktigaste
när man arbetar tillsammans med andra. Allt detta har jag haft god användning för i mitt arbete som
sektionsordförande för MatNat-sektionen det senaste verksamhetsåret där jag har lett styrelsen i det
dagliga arbetet samt representerat MatNat mot LinTek samt de övriga sektionerna på tekniska
fakulteten.
I övrigt är jag pålitlig, ansvarsfull och en bra lagspelare. Jag tar gärna egna initiativ, och jag gillar att
lära mig nya saker men är inte rädd för att be om hjälp om jag känner mig osäker på något.
Jag är även en social person som tycker att det är kul att träffa nya människor och knyta nya
kontakter vilket var en stor anledning till att jag sökte en post i MatNat-sektionens festeri, 4verkeriet. Där fick jag samarbeta nära med andra personer i sektionens utskott samt andra
utskottsmedlemmar från utomstående sektioner, något som jag tycker är väldigt kul och viktigt
under studietiden för att främja gemenskap mellan de olika sektionerna på universitetet.
Jag tror på LinTeks mål att tillhandahålla studenterna vid tekniska fakulteten med en utbildning av
högsta kvalitet. Jag har själv representerat min årskurs på biologikandidaten under hela min studietid
och tror att jag skulle göra ett bra jobb med att föra teknologernas talan gentemot LiU. Jag tycker
också att det är viktigt att jobba med sektionerna för en bättre sammanhållning, något som jag till
viss del varit med och gjort genom ordföranderådet med representanter från de andra sektionerna
på tekniska fakulteten.
Jag ser den här posten som inte bara en spännande utmaning och en enorm chans till personlig
utveckling för mig själv, utan även som ett naturligt och spännande nästa steg i mitt aktiva liv här på
LiU och jag ser fram emot att träffa er för att prata mer på en intervju!

Med vänliga hälsningar,
Vanessa Galmor
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Julia Bjers
Personligt brev
Hallå där!
Mitt namn är Julia Bjers och jag vill motkandidera som ledamot i kårstyrelsen.
Anledningen till att jag väljer att motkandidera nu på mötet och att jag inte sökte
via valberedningen (som gör ett grymt jobb) är för att jag var ordförande i
valberedningen som satt till i julas. Jag var mötesordförande på nuvarande
valberedningens första möte där de bestämde vilka som skulle vara ansvarig för
vilken post. Det kändes därför som att det inte var helt rimligt för mig att söka via just
valberedningen.
Det finns många anledningar till att jag vill bli ledamot i Linteks styrelse.
Huvudsakligen är det för att jag älskar styrdokument och jag tycker specifikt LinTeks
styrdokument är intressanta, men också för jag tycker om LinTek som organisation
och vill kunna hjälpa LinTek strategiskt framåt samt vara en stöttande pelare till det
operativa arbetet. Jag var sugen på att söka LinTeks kårstyrelse redan efter mitt år
som Näringslivsansvarig men jag visste också att två av mina bättre kompisar skulle
söka och jag kände därför att det inte var passande att sitta med dem. Förra året
kunde jag inte heller söka för jag satt som ordförande i valberedningen men nu
äntligen kan jag i alla fall motkandidera.
Efter många engagemang inom just LinTek har jag insett att jag älskar den här j*vla
studentkåren och jag har fått så otroligt mycket ut av den, Tex kompisar,
erfarenheter samt väldigt mycket roliga upplevelser. Det sista jag vill göra i LinTek
innan jag känner mig klar är att sitta i kårstyrelsen och bidra till något jag verkligen
bryr mig om.
Men, vem är då jag som person? Jag är en otroligt glad och engagerad person som
älskar att ha saker att göra och hatar när det inte riktigt händer någonting. Efter
många av mina ideella arbeten har jag insett att jag är som effektivast på att jobba
när jag är lite stressad och jag har insett att jag mår bra av det. När jag inte pluggar,
engagerar mig i ideellt arbete eller umgås med kompisar tittar jag otroligt mycket på
ishockey och spelar golf på de få tillfällena jag kan.
Under mina ideella engagemang har jag ofta jobbat i grupp, vilket jag älskar. Det är
extra sporrande när jag jobbar i en grupp där alla har samma mål och alla älskar
engagemanget lika mycket som jag gör.
Må så gott,
Julia Bjers

