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Milstolpar
Bilaga till LinTeks Mål- & visionsdokument

Utkast färdigställt 2020-04-18 av Aleksi Evansson, Nils Hedner, Amanda Hillås & Jakob Steneteg.
Fastställt av kårfullmäktige 2020-04-2⒏
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Inledning
Detta dokument innehåller milstolpar beslutade av LinTeks kårfullmäktige och är en bilaga till LinTeks
Mål- & Visionsdokument, hädanefter förkortat MoV. Milstolparna är framtagna med MoV i beaktning.
Syftet med milstolparna är att konkretisera LinTeks mål och hjälpa kårstyrelsen i upprättandet av milstenar.
Milstenarna ska i sin tur vara konkreta aktiviteter och handlingar för att uppnå milstolparna. Arbetssättet
med mål, milstenar och milstolpar avser att säkra LinTeks ständiga progression i att utveckla sig själv samt
i att ständigt förbättra teknologernas studier och vad därmed äger sammanhang.
Milstolparna ska kontinuerligt utvärderas och revideras varje år av kårfullmäkige. Milstolparna ska vara mät-
bara och tidsbegränsade inom ett fåtal verksamhetsår1, detta för att vara konkreta nog att arbeta emot på
ett betydelsefullt sätt.

Milstolparna är indelade efter tillhörande mål (fetmarkerade nedan) samt i två områden, “Mål - Milstolpar”
och “Organisationsmål - Milstolpar” i enlighet med MoV.

Mål - Milstolpar
Mål - Alla aspekter av utbildningen vid LiTH ska hålla erkänt hög kvalitet

Milstolpe 1: Att 95% av studeranderepresentatnsplatserna i LiUs organ är tillsatta 21-01-01 och att 100%
av studeranderepresentantsplatserna är tillsatta 21-06-30.

Milstolpe 2: Att alla LinTeks studeranderepresentater är införstådda med och har tagit till sig LinTeks
åsiktsprogram och aktuella frågor som ska drivas i deras respektive forum. Detta ska föǉas upp
varje termin.

Milstolpe 3: För att de av teknologerna nyttjade miǉöer ska uppfylla teknologernas behov ska LinTek arbeta
för att ständigt förbättra teknologernas arbetsmiǉö. Detta ska föǉas upp genom att föǉande
två frågor i LiUs studentundersökning ska uppnå ett medelvärde större eller lika med fyra ⑷.

• Fysisk arbetsmiǉö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången på
lokaler och utrustning?

• Fysisk arbetsmiǉö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med lokalernas kvalitet
och funktion på LiU?

Mål - Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på LiU.

Ingen milstolpe framtagen.

Mål - Varje teknolog skall vara väl förbered för arbetslivet.

Milstolpe 4: Teknologer från samtliga program ska vara nöjda med den koppling till näringslivet de får från
utbudet av näringslivsarrangemang. Detta ska föǉas upp varje läsår.

Mål - Varje teknolog skall ha en skälig levnadsstandard.

Milstolpe 5: Alla teknologer ska ha möjlighet till skälig bostad inom rimligt avstånd till vederbörande cam-
pus för en kostnad av maximalt 40% av fullt studiemedel. Detta ska föǉas upp varje läsår.

Mål - Varje teknolog skall viǉa, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet.

Ingen milstolpe framtagen.

Mål - Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra.

Ingen milstolpe framtagen.

1Även kallat SMARTa mål.

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 84 Org.nr 822001-0683 Plusgiro 79 95 13-7 Bankgiro 515-1493

E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

https://sv.wikipedia.org/wiki/SMART_(målformulering)
www.lintek.liu.se


2020-07-07
3 (4)

Mål - Alla teknologer skall behandlas på lika villkor.

Ingen milstolpe framtagen.
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Organisationsmål - Milstolpar
Organisationsmål - LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet.

Milstolpe 6: Av alla teknologer ska 20% vara medlemmar i LinTek år 2021, 30% år 2022, 40% år 2023 och
50% år 202⒋

Organisationsmål - LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation.

Ingen milstolpe framtagen.

Organisationsmål - LinTek skall vara en attraktiv organisation för teknologer att engagera sig i.

Ingen milstolpe framtagen.

Organisationsmål - LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum.

Ingen milstolpe framtagen.

Organisationsmål - LinTek skall vara den självklara representanten för teknologerna.

Ingen milstolpe framtagen.

Organisationsmål - LinTek skall ha en stabil ekonomi.

Milstolpe 7: För god kontinuitet inom LinTek ska budgetuppföǉning på detaǉnivå göras för alla LinTeks
verksamheter och kostnadsställen. Ansvaret ligger på respektive avgående ansvarig och bud-
getuppföǉningen ska ske före efterkommande verksamhetsårs start.
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