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Beslut om ekonomiskt stöd till följd 
av covid-19 
Detta beslut gäller ansökan om ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för Campushallen/LSIF, 

hädanefter kallad föreningen.  

Beslut 
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet.  

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp 

Satsning för träning utomhus 79 850 kr 0 kr 

Motivering 
Det är en väl genomarbetad ansökan och ett arbete som bidragit till studenters välmående under 

svåra tider. Tyvärr kan inte ansökan beviljas eftersom kårstyrelsen tolkar det mer som strategisk 

utveckling och därför valt att prioritera de medel som finns till studentföreningar i större behov 

av stöd. 

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se. 
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Beslut om ekonomiskt stöd till följd 
av covid-19 
Detta beslut gäller ansökan om ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för Clubmästeriet, 

hädanefter kallad föreningen.  

Beslut 
Kårstyrelsen har beslutat att bevilja er äskning i sin helhet. 

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp 

Kostnader kopplade till bil 28 436,25 kr 28 436,25 kr 

Motivering 
Eftersom uteblivna intäkter från UK orsakat det ekonomiska trångmålet beviljas hela beloppet. 

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se. 

Fortskridande 
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek. Senast 30 juni 2020 fakturerar föreningen 

LinTek och LinTek betalar därefter ut den summa som är beviljad. Fakturan skickas till LinTeks 

vice kårordförande (vko@lintek.liu.se). När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att 

pengarna har spenderats på avsedda ändamål (samma som i ansökan). Alla originalkvitton skall 

dock alltid behållas av föreningen. 
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Beslut om ekonomiskt stöd till följd 
av covid-19 
Detta beslut gäller ansökan om ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för LiU Store, hädanefter 

kallad föreningen.  

Beslut 
Kårstyrelsen har beslutat att delvis bevilja er äskning, till en summa av 10 000 kr.  

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp 

Hyra 20 235 kr 10 000 kr 

Motivering 
Föreningen har hamnat i trångmål på grund av pågående pandemi, vilket de berättigade till stöd. 

Anledningen till att endast halva beloppet beviljas är fördelningen av stödet föreningar emellan. 

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se. 

Fortskridande 
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek. Senast 30 juni 2020 fakturerar föreningen 

LinTek och LinTek betalar därefter ut den summa som är beviljad. Fakturan skickas till LinTeks 

vice kårordförande (vko@lintek.liu.se). När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att 

pengarna har spenderats på avsedda ändamål (samma som i ansökan). Alla originalkvitton skall 

dock alltid behållas av föreningen. 
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Beslut om ekonomiskt stöd till följd 
av covid-19 
Detta beslut gäller ansökan om ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för 

Maskinteknologsektionen, hädanefter kallad föreningen.  

Beslut 
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet. 

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp 

FM – Flyktplanen 28 000 kr 0 kr 

EMMA – två uteblivna näringslivsevent 13 000 kr 0 kr 

Styret - resekostnader 5 428 kr 0 kr 

MPiRE - diverse 14 000 kr 0 kr 

Motivering 
Det är kårstyrelsens uppfattning, utifrån det kapitalutdrag som skickats, att det finns tillräckligt 

kapital inom föreningen för att klara de kostnader som det äskas för.  

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se. 
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Beslut om ekonomiskt stöd till följd 
av covid-19 
Detta beslut gäller ansökan om ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för MatNat-sektionen, 

hädanefter kallad föreningen.  

Beslut 
Kårstyrelsen har beslutat att delvis bevilja er äskning, upp till beloppet 49 500 kr. 

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp 

Stassbidrag för GF och 4V 24 000 kr 24 000 kr 

Utebliven spons för GF 10 000 kr 0 kr 

Vårpickningen 500 kr 0 kr 

Krabollen 2020 25 500 kr 25 500 kr 

Häfvtävling 700 kr 0 kr 

Motivering 
För stassbidrag beviljas summan eftersom privatpersonerna inte ska hållas ansvariga ekonomiskt 

för att organisationen ska överleva. Den uteblivna sponsen beviljas inte utan kommer behandlas 

som separat ärende (vKO och MA-L återkommer). Vårpickningen och häfvtävlingen kan inte 

beviljas då de anses spekulativa. Krabollen 2020 beviljas eftersom kostnader redan uppstått. 

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se. 

Fortskridande 
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek. Senast 30 juni 2020 fakturerar föreningen 

LinTek och LinTek betalar därefter ut den summa som är beviljad. Fakturan skickas till LinTeks 

vice kårordförande (vko@lintek.liu.se). När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att 

pengarna har spenderats på avsedda ändamål (samma som i ansökan). Alla originalkvitton skall 

dock alltid behållas av föreningen. 

 

LINTEKS KÅRSTYRELSE 19/20 

 



 

2020-06-21 
1 (1) 

 

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Plusgiro 79 95 13-7 Bankgiro 515-1493 

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

Beslut om ekonomiskt stöd till följd 
av covid-19 
Detta beslut gäller ansökan om ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för M-Verkstan, 

hädanefter kallad föreningen.  

Beslut 
Kårstyrelsen har beslutat att bevilja er äskning i sin helhet. 

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp 

Material 20 000 kr 20 000 kr 

Förbrukningsvaror 4 000 kr 4 000 kr 

Bank/skattekostnader 2 500 kr 2 500 kr 

Hyra 3 500 kr 3 500 kr 

Motivering 
Eftersom ingående medel från MD-nämnden uteblivet på grund av att verksamhet inte varit 

möjlig att genomföra beviljas hela beloppet. 

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se. 

Fortskridande 
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek. Senast 30 juni 2020 fakturerar föreningen 

LinTek och LinTek betalar därefter ut den summa som är beviljad. Fakturan skickas till LinTeks 

vice kårordförande (vko@lintek.liu.se). När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att 

pengarna har spenderats på avsedda ändamål (samma som i ansökan). Alla originalkvitton skall 

dock alltid behållas av föreningen. 
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Beslut om ekonomiskt stöd till följd 
av covid-19 
Detta beslut gäller ansökan om ekonomiskt stöd till följd av covid-19 för Urfadderiet, 

hädanefter kallad föreningen.  

Beslut 
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet. 

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp 

Kompensation för sponsförlust 20 000 kr 0 kr 

Motivering 
Det är svårt att täcka oförutsedda intäkter, varför beslutet står som det gör. Det är också 

kårstyrelsens mening att behandla ärenden som rör mottagningen separat eftersom 

förutsättningarna har ändrats; vKO och MA-L återkommer. 

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se. 
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Presidiebeslut rörande ekonomiskt tillskott 
till Kårservice Ägarförening 
Med anledning av utbrottet av coronaviruset (covid-19) har en rad åtgärder vidtagits i samhället 

för att begränsa smittspridning av viruset. Flera av dessa åtgärder påverkar förutsättningarna för 

LiU:s studentmottagning höstterminen 2020. Uppdraget till kårerna och målet med 

mottagningen kvarstår; att studentkårerna aktivt ska medverka vid mottagningen av nya 

studenter i enlighet med den av kårerna gemensamt fastställda mottagningspolicyn, men 

förutsättningarna och de nyantagna studenternas behov ser annorlunda ut i höst. För att skapa 

förutsättningar för studentkårerna och dess verksamheter att vara förberedda på att välkomna 

de nya studenterna tillskjuter LiU extra medel. Detta bidrag får kårerna för att kunna skapa 

förutsättningar för informationsspridning, för att skapa lokalmöjligheter för studiesocial 

verksamhet samt för att underlätta för studenterna att hitta boende i Linköping och Norrköping. 

Då detta uppdrag inte ligger inom LinTeks vanliga verksamhetsområde kommer Kårservice få 

uppdraget att genomföra dessa insatser. 

Enligt LinTeks stadga 8:16 kan LinTeks presidium tillsammans med styrelseordförande vid 

brådskande ärenden ta beslut i sådana frågor som vanligtvis tillfaller kårstyrelsen.  

 

Med anledning av ovanstående beslutar vi 

att föra över 533 333 kr till Kårservice Ägarförening (822000-8364).  

 

 

SEBASTIAN CARLSHAMRE , Styrelseordförande 19/20 

LUDWIG MODAHL EDSTRÖM , Kårordförande 19/20 

JONATAN NYGREN , Vice kårordförande 19/20 
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Nominering Vice General med ekonomiansvar SOF21 

Gustaf är en person med många erfarenheter i bagaget. Från sin tid i bland annat STABEN och D-LAN 

har han lärt sig att samarbeta i större grupper mot gemensamma mål. Han är väl medveten om de 

krav som ställs på planering, struktur och kommunikation i stora projekt och tycker de bitarna av 

projektarbeten är intressanta och viktiga att arbeta med.  

Som person är han kommunikativ, strukturerad, realistisk och lugn. Han är inte rädd för att ta 

ledarrollen när det behövs och har inga problem att ta tag i konflikter, uppgifter och problem som 

uppstår längs vägen. När han ställs in för nya uppgifter är han snabb på att sätta sig in i vad som ska 

göras och gör alltid ett bra jobb i att vända och vrida på uppgiften för att kunna komma med flera 

förslag på lösningar. Även om han ofta vill ha input på sitt arbete så är han inte rädd för att fatta 

egna beslut och ta initiativ. Han är alltid mån om att göra rätt både mot sig själv, mot organisationen 

och mot LinTek i stort. 

Alla dessa kvaliteter tillsammans med att han kompletterar mig både som person och ledare gör att 

jag har valt att välja Gustaf Udd till Vice General med ekonomiansvar för SOF21. 

 

Elin Norberg 

General SOF21 


