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Kallelse till LinTeks kårfullmäktige 2020-
03-31 
 
Tid och plats 
Tisdagen den 31 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  

152. Mötets öppnande 
 

153. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
154. Justering av röstlängd 
155. Adjungeringar 
156. Fastställande av föredragningslistan  
157. Mötets behöriga utlysande 
158. Föregående mötesprotokoll  

 
159. Rapporter och meddelanden (Information) 
160. Beslutsuppföljning (Information)  
161. Rekryteringsuppföljning (Information) 

 
162. Fyllnadsval av Vice kårordförande (Val) 

  
163. Verksamhetsplan för LinTek 2020/2021 (Diskussion) 
164. Överlämning till FuM 20/21 (Diskussion) 

 
165. Proposition angående faddertröjor (Beslut) 
166. Medlemsavgift 2020/2021 (Beslut) 
167. Budget 2020/2021 (Beslut) 
168. Proposition angående antal ledamöter i KS (Beslut) 
169. Proposition angående ägartillskott (Beslut) 

 
170. Studenternas åsikter 
171. Övriga frågor 
172. Nästa möte 
173. Mötets avslutande  



	 	 20-04-13	
2	(2)	

	 	

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 
 

	

Notice to attend LinTek’s council 2020-03-
31 
Time and place  
Tuesday the 31st 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  

152. Opening the meeting  
 
153. Elections of approval persons and vote counters 
154. Approval of the electoral register 
155. Approval of other attendants  
156. Approval of the meeting agenda 
157. Approval of the meetings notice 
158. Approval of the last meetings meters  

 
159. Reports and announcements (Information)  
160. Verification of action regarding decisions in the council (Information) 
161. Follow up of the recruitment (Information)  

 
162. By-election of the Vice President of the Union 

 
163. Discussion regarding the business plan 20/21 
164. Hand-over to the union council 20/21 

 
165. Proposition regarding reception t-shirts (Decision) 
166. Membership fees of 20/21 (Decision) 
167. Budget for LinTek 20/21 (Decision) 
168. Proposition regarding the number of members in the Union Board (Decision) 
169. Proposition regarding a shareholder’s contribution to LoLAB (Decision) 

 
170. Students’ opinions 
171. Other concerns  
172. Next meeting 
173. The end of the meeting  
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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 2014-
03-11 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.  

Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.   
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2020-03-18 kl.16.30 är antalet medlemmar 1361, av dessa har: 479 medlemskap för 1-2 terminer, 647 medlemskap för 3 år, 232 medlemskap för 5 år 
och 3 är stödmedlemmar. 
 
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar 2015-10-05: 3061 medlemmar 2016-09-29: 2957 medlemmar 
2017-10-05: 2263 medlemmar  2019-03-20: 1233 medlemmar  

2020-03-18 
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2020-03-18 kl.16.30 är antalet medlemmar 1361, av dessa har: 479 medlemskap för 1-2 terminer, 647 medlemskap för 3 år, 232 medlemskap för 5 år 
och 3 är stödmedlemmar. 
 
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar 2015-10-05: 3061 medlemmar 2016-09-29: 2957 medlemmar 
2017-10-05: 2263 medlemmar  2019-03-20: 1233 medlemmar  
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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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Ett sätt att marknadsföra LinTek under mottagningen är att sponsra fadderierna med pengar till 
faddertröjor i utbyte mot att LinTeks logotyp trycks på tröjan. Detta skulle gynna fadderierna 
ekonomiskt och även ge LinTek en stor spridning av sin logotyp till de nya studenterna.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att i LinTeks budget 19/20 lägga till sponsring av 1 000 faddertröjor à 100 kr. 

  

 

KÅRS TYRELS EN 19/20 
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Varje år fastställer kårfullmäktige medlemsavgift till LinTek. Under 17/18 arbetade kårstyrelsen 
med att ta fram nya flerårsmedlemskap vilket har resulterat i att ungefär 65 % av LinTeks 
medlemmar har flerårsmedlemskap. Detta ser kårstyrelsen positivt på och tror att denna 
medlemskapsstruktur kommer göra att antalet medlemmar i LinTek ökar. Kårstyrelsen anser 
även att denna struktur bör testas i några år för att se resultatet av förra årets förändring.  

Därmed föreslås medlemsavgifterna ligga kvar på tidigare nivåer. Noteras bör att fleråriga 
medlemskap får viss mängdrabatt.  

Med anledning av ovanstående yrkar Kårstyrelsen 

att medlemsavgiften för helårsmedlemskap verksamhetsåret 2020/2021 fastställs 
till 200kr 

att medlemsavgiften för stödmedlemskap verksamhetsåret 2020/2021 fastställs  
till 200kr 

att medlemsavgiften för terminsmedlemskap verksamhetsåret 2020/2021 fastställs 
till 110kr 

att medlemsavgiften för 3-årigt medlemskap verksamhetsåren 2020/2021, 
2021/2022 & 2022/2023 fastställs till 400kr  

att medlemsavgiften för 5-årigt medlemskap verksamhetsåren 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 & 2024/2025 fastställs till 650 kr. 

 

KÅRS TYRE LS EN 19/20 
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Tidigare under våren beslutades det på två på varandra följande fullmäktigemöten att ändra i 
stadgan så att styrelseordförande numera väljs av Fullmäktige separat, och alltså inte internt 
bland ledamöterna. Det uppmärksammades då att en miss gjordes eftersom antalet ledamöter i 
kårstyrelsen inte justerades som följd. Denna proposition ämnar göra så att kårstyrelsens 
sammansättning även i framtiden uppgår till maximalt 7 personer. 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att i LinTeks stadga §8.3 Sammansättning ändra 

Kårstyrelsen skall bestå av presidiet samt tre (3) till fem (5) ytterligare ledamöter. Samtliga i 
kårstyrelsen skall vara myndiga. Ledamot i kårstyrelsen får inte under samma verksamhetsår 
vara ledamot i kårfullmäktige. Ledamot i kårstyrelsen skall vara medlem i LinTek. Ledamot 
i kårstyrelsen får ej vara satt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § Föräldrabalken. 

 till 

Kårstyrelsen skall bestå av styrelseordförande, presidiet samt två (2) till fyra (4) ytterligare 
ledamöter. Samtliga i kårstyrelsen skall vara myndiga. Ledamot i kårstyrelsen får inte under 
samma verksamhetsår vara ledamot i kårfullmäktige. Ledamot i kårstyrelsen skall vara 
medlem i LinTek. Ledamot i kårstyrelsen får ej vara satt i konkurs eller ha förvaltare enligt 
11 kap 7 § Föräldrabalken. 
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LinTek har ett dotterbolag, Linus & Linnea AB, som i sin tur äger bokhandeln BokAB. LoLABs 
styrelse består av sittande kårordförande, sittande styrelseordförande och en företrädare till 
någon av posterna. Enligt det ägardirektiv LinTek som är skrivet från LinTeks kårstyrelse till 
LoLAB:s styrelse där ägarens (dvs. LinTek) förväntningar på LoLAB specificeras ska det finnas 
en ekonomisk buffert. Följande är ett utdrag från ägardirektivet: 

LoLAB ska tillse att en ekonomisk buffert finns och förvaltas. Bufferten ska uppgå i minst 
1,5 Mkr. Bufferten avser att säkerställa BokABs verksamhet utan att LinTek påverkas 
ekonomiskt. Ingen rörelsedrivande verksamhet ska bedrivas i föreningen. 

Ägardirektivet omarbetades under verksamhetsåret 18/19 med avsikt att förtydliga den 
rollfördelning som är avsedd att finnas mellan LinTek och LoLAB. Det har dock framkommit 
att det i LoLAB inte finns några medel att hålla som ekonomisk buffert. LoLABs styrelse ber 
därför om ett ägartillskott från LinTek. Då det i verksamhetsplanspunkten ”Finansiella medel” 
18/19 framkom att LinTek har ca 7 Mkr som ej är planlagda anser kårstyrelsen att ägartillskottet 
är skäligt. 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att till LoLAB ge ett ägartillskott om 1,5 Mkr. 
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