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[CA1]

Detta direktiv reglerar vad som gäller för LinTeks utskott. 

Syftet med detta direktiv är att hjälpa kårledningen i dess arbete med utskott och för att 

förtydliga vilka förväntningar som kårstyrelsen har på LinTeks utskott. 

Detta direktiv gäller för samtliga av LinTeks utskott. Samtliga av LinTeks utskott står nedan 

listade. 

Utkast färdigställt den 3 november 2014 av Albin Mannerfelt 

Fastställt enligt beslut på kårstyrelsemöte [nr 8, 14/15] 

Revideringar har gjorts: 

den 9 september av Amanda Granqvist. Fastställt på Kårstyrelsemöte [nr 3, 17/18] 

den 14 maj av Cecilia Abrahamsson. Fastställt på Kårstyrelsemöte [nr 12, 19/20] 

Ordförande i respektive utskott utses av kårstyrelsen och är förslagsvis sittande i kårledningen. 

Medlemmar i respektive utskott utses av ordförande i utskottet som även bestämmer hur 

utskottet ska vara organiserat.  

LinTek Näringsliv har som syfte att vara näringslivsansvarig behjälplig i det arbete som bedrivs 

inom ramen för LinTeks näringslivsverksamhet.  

Marknadsföringsutskottet har som syfte att vara marknadsföringsansvarig behjälplig i dennes 

arbete. Utskottet skall även vara beredda att hjälpa övriga delar av LinTek med 

informationsspridning och grafiskt arbete. 
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Eventutskottet har som syfte att arbeta för en gemenskap inom LinTek genom att anordna 

aktiviteter för LinTeks interna organisation. Utskottet skall även vara beredda att hjälpa 

studiesocialt ansvarig i de aktiviteter som denne genomför, även då dessa riktar sig utanför 

LinTeks interna organisation.  

 

Mattehjälpen har som syfte att ge tillgång till extra och frivillig hjälp för studenterna vid 

Linköpings tekniska högskola inom matematik. Utskottet består av erfarna studenter som 

bedriver mattestugor en gång i veckan under terminstid. 

 

Utskottet består av en redaktion med syfte att vara chefredaktören behjälplig att skapa LinTeks 

kårtidning LiTHanian. LiTHanian-redaktionen strävar efter att skapa en opartisk tidning med 

kårens medlemmar som målgrupp. 

LiTHanian-redaktionen bör vara införstådda med vad som förväntas av dem gällande 

LiTHanians journalistiska målbild, och aktivt sträva efter att uppfylla de krav som ställs på 

LiTHanian som varumärke. Se direktiv för varumärken och kommunikation, punkt 5. 

LiTHanian-redaktionen bör gå på aktuella möten och sammankomster, eller läsa protokoll 

därifrån, för att på ett adekvat sätt kunna tillgodogöra sig och informera om kårens verksamhet 

till dess medlemmar. Exempel på sådana möten och sammankomster kan vara möten i 

Kårfullmäktige, styrelsemöten och kårledningsträffar. 

 


