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182. Övriga frågor  
183. Mötets avslutande  

  

Digitally signed by 
Verified 
Date: 2020.07.29 
08:53:09 GMT 
Reason: Signed by 
Verified 
Location: 


E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: Protokoll kårstyrelsemöte 11 2020-04-16 för signering.pdf med transaktionsID: B165kAbyD

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 

		2020-07-07 13:02:02 CEST		85.227.198.154		Sara Narbrink		2020-07-29		email		


		2020-07-09 15:46:35 CEST		95.199.11.220		Sebastian Carlshamre		2020-07-29		email		


		2020-07-29 10:53:05 CEST		94.191.152.44		Cecilia Abrahamsson		2020-07-29		email		




2fcce11b-341d-4c8a-90f9-34abee8744ed-signatures.html



	 	 20-07-07	
1	(1)	

	 	

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 
 

	

Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2020-04-16 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
Ludwig Modahl Edström 
Sebastian Carlshamre 
Cornelia Kesti 
Jonatan Nygren 
Cecilia Abrahamsson 
Sara Narbrink 
 
Övriga 
Amanda Myrby 
Oscar Jacobsson 
Nils Björklund 
Jonatan Johansson 
Viktor Lind 
Jesper Jonsson 
Linn Gustavsson 
Lina Jonson 
Pontus Jönrup 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2020-04-16 
 
Plats: Distansmöte via videokonferenssystem 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 

166. Mötets öppnande  

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre förklarar mötet öppnat, klockan 17:32.  

167. Val av justerare  

Beslut: att välja Cecilia Abrahamsson till justerare. 

168. Adjungeringar  

Beslut: att adjungera in följande personer med närvaro- och yttranderätt.  

Lina Jonson  
Pontus Jönrup  

169. Fastställande av mötets behöriga utlysande  

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst.   

170. Fastställande av föredragningslista  

Beslut: att fastställa föredragningslistan.  

171. Föregående mötesprotokoll  

Lämnades utan åtgärd. 

172. Per capsulam-beslut  

Lämnades utan åtgärd. 

173. Presidiebeslut 

Proposition angående antal ledamöter och proposition angående faddertröjor beslutades om som 
presidiebeslut 2020-03-24. Orsaken vara att möjliggöra upptagande på nästkommande 
kårfullmäktigemöte. 
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174. Rapporter och meddelanden 

Kårstyrelsen arbetar vidare med krishantering av pågående pandemi, där presidiet har regelbundna 
möten med universitetet. Kårstyrelsen har även fortsatt arbetet med att utvärdera posterna MH och 
MA-L, samt upprätta ett förbättrat arbetssätt för valberedningen. Arbetet med verksamhetsplans-
punkterna har fortsatt, där kårstyrelsen just nu kartlägger LinTeks befintliga verksamhet. Kårstyrelsen 
arbetar även med överlämning till nya KS.  

175. Fyllnadsval kårledning 2020/2021 

Beslut: att välja Linn Gustafsson till posten som Näringslivsansvarig 2020/2021.  

Beslut: att välja Pontus Jönrup till posten som IT-ansvarig 2020/2021.  

Beslut: att välja Lina Jonson till posten som Chefredaktör LiTHanian 2020/2021.  

176. Proposition Verksamhetsplan 2020/2021 

Beslut: att fastställa förslag av propositionen Verksamhetsplan 2020/2021. 

177. Proposition Budget 2020/2021 

Beslut: att fastställa förslag av propositionen Budget 2020/2021. 

Ludwig Modahl Edström reserverar sig mot kårstyrelsens beslut, reservationstext finns att läsa i handlingarna.  

178. Proposition angående reglementesändring 2.2 

Beslut: att fastställa förslag av propositionen angående reglementesändring 2.2. 

179. Proposition angående reglementesändring kap. 3 

Beslut: att fastställa förslag av propositionen Budget 2020/2021. 

Ludwig Modahl Edström reserverar sig mot kårstyrelsens beslut, reservationstext finns att läsa i handlingarna.  

180. Motionssvar angående LiTHanian 

Beslut: att fastställa motionssvaret enligt förslag. 

181. Projektplan Marknadsföring under mottagningen 2020 

Beslut: att godkänna projektplanen enligt förslag. 

182. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  
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183. Mötets avslutande  

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre förklarar mötet avslutat 20:53.  
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2020-05-14 
 
Plats: Distansmöte via videokonferenssystem 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 

184. Mötets öppnande  

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre förklarar mötet öppnat, klockan 18:32.  

185. Val av sekreterare 

Beslut: att välja Jonatan Nygren till sekreterare.  

186. Val av justerare  

Beslut: att välja Ludwig Modahl Edström till justerare. 

187. Adjungeringar  

Lämnades utan åtgärd.  

188. Fastställande av mötets behöriga utlysande  

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst.   

189. Fastställande av föredragningslista  

Yrkande: Sebastian Carlshamre yrkar på att lägga punkten ”Val av sekreterare” som ny punkt 185 och 
konsekvensjustera resterande punkter i föredragningslistan. 
 
Beslut: att fastställa föredragningslistan med ändringsyrkandet.   

190. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från 2020-03-12 justerat och signerat.  

Beslut: att lägga mötesprotokollet från 2020-03-12 till handlingarna.  
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191. Per capsulam-beslut 

Motionssvar angående SOF, motionssvar angående tillägg av 4.1.15 i reglementet och motionssvar 
angående aktiva och medlemsförmåner har alla tagits beslut per capsulam 2020-04-23 för att 
möjliggöra behandling på nästkommande, och verksamhetsårets sista, fullmäktigemöte. 
Kårordförande Ludwig Modahl Edström reserverar sig mot motionssvaret angående SOF. 
Reservationen i sin helhet är att finna i handlingarna. 

192. Presidiebeslut 

Proposition angående val till FuM 20/21 togs som presidiebeslut 2020-04-25 för att möjliggöra 
behandling på nästkommande fullmäktigemöte. 

193. Rapporter och meddelanden 

Sedan senaste mötet har kårstyrelsen deltagit på sista kårfullmäktigemötet, arbetar vidare med 
verksamhetsplanspunkterna (VP), skickat ut ett äskningsformulär för att stötta föreningar som 
drabbats ekonomiskt av pandemin, skickat ut ett avtalsförslag till sektionerna i linje med VP2. 
Överlämningen till nästkommande styrelse fortgår. Styrelsen vill också med glädje rapportera att 
kårstyrelsen 19/20 är den bästa kårstyrelsen någonsin. Någonsin. Någonsin. 

194. Rapport från LoLAB 

Sittande styrelse för LoLAB sammanfattar arbetet. De har arbetat med ägardirektivet, där de har haft 
en ägarrepresentant. Det har utbetalats ett ägartillskott på 1,5 miljoner till LoLAB. LoLAB och 
BokAB har haft mer än vanligt med varandra att göra p.g.a. Corona och satsning på digital 
kurslitteratur. 

195. Arbetsbeskrivningar kårledningen 

Yrkande: Ludwig Modahl Edström yrkar på att, för SA, ändra 

Studiesocialt ansvarig med centralt arbetsmiljöombudfokus, SAc skall verka för 
kontinuerlig förbättring av den fysiska och psykosociala arbets- och studiemiljön för samtliga teknologer. 
Detta inkluderar representation i de övergripande universitetsorgan som behandlar frågor i dessa 
områden. 

SAc skall samordna, och handha kontakt med, de övriga studeranderepresentanter som i huvudsak 
behandlar frågor inom arbetsmiljö eller lika villkor. SAc skall även leda arbetsmiljörådet. 

till 

Studiesocialt ansvarig tillika centralt arbetsmiljöombud, SAc, verkar för kontinuerlig förbättring av 
teknologernas välmående. Det innefattar att arbeta med den fysiska, sociala samt organisatoriska 
arbetsmiljön. Därtill arbetar SAc med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. 
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Detta inkluderar representation i de övergripande universitetsorgan som behandlar frågor i dessa 
områden.  

SAc är särskild kontakt- och resursperson för teknologer som stött på problem inom områdena 
arbetsmiljö eller lika villkor. Vidare samordnar och handhar SAc kontakt med de övriga 
studeranderepresentanter som i huvudsak behandlar frågor inom arbetsmiljö eller lika villkor. SAc leder 
även arbetsmiljörådet. 

samt att, men ovanstående omformulering, ta bort ”SA skall särskilt vara kontakt- och resursperson 
för teknologer som stött på problem rörande arbetsmiljö eller diskriminering.” under Studiesocial 
kontaktperson. Ändringarna föreslås i samråd med SAc. 

Beslut: att fastställa arbetsbeskrivningarna med ändringsyrkandet. 

196. Direktiv för utskott 
 
Beslut: att fastställa direktiv för utskott enligt förslag. 
 

197. Direktiv för varumärken och kommunikation 

Beslut: att fastställa direktiv för varumärken och kommunikation enligt förslag. 

198.  Direktiv för utmärkelser 

Beslut: att fastställa direktiv för utmärkelser enligt förslag.  

199. Rutin för behandlingar av personuppgifter 

Beslut: att fastställa rutin för behandlingar av personuppgifter. 

200. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

201. Mötets avslutande  

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre förklarar mötet avslutat 19:07.  
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Söndag, 2020-07-12, kl 15:00 - 16:00, Ekerö, Bokvägen 11 

LinTeks kårstyrelse 2020/2021  

LinTeks kårledning 2020/2021  

Sektionsordföranden  

Internrevisor  

Inspektor  

1. Mötets öppnande  
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9. Presidiebeslut 

10. Rapporter och meddelanden 

11. Val av LinTeks representant på Kårservice ägarförenings föreningsstämma 
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2020-07-12 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Anton Birgersson 
Beatrice Ronsten 
Fredrik Rundberg 
Johanna Wester 
Julia Bjers 
Lucas Sevelin 
Vanessa Galmor 
 
Övriga 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2020-07-12 
 
Plats: Bokvägen 11, Ekerö 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
1. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet öppnat, klockan 15:01.  
 
2. Val av sekreterare för verksamhetsåret 2020/2021 
Beslut: att välja Lucas Sevelin till sekreterare för verksamhetsåret 2020/2021. 
 
3. Val av justerare  
Beslut: att välja Beatrice Ronsten till justerare för mötet. 
 
4. Adjungeringar 
Lämnades utan åtgärd. 
 
5. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2020-07-07. 
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
6. Fastställande av föredragningslista 
Beslut: att fastställa föredragningslistan i sin helhet.   
 
7. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är inte justerat än. 
 
Lämnades utan åtgärd. 
 
8. Per capsulam-beslut 
Åtta per capsulam-beslut har tagits av Kårstyrelsen 2019/2020. Sju av besluten behandlar 
äskningar för ekonomiskt stöd till följd av covid-19. Beslutet togs 2020-06-17. Det sista beslutet 
behandlar ett inval av Caroline Lööf till valberedningen. Beslutet togs 2020-05-29.  
 
Kårstyrelsen noterade att det var en kort deadline att skicka faktura för att få pengarna utbetalade 
och diskuterade möjligheten att förlänga deadlinen. 
 
Beslut: att lägga samtliga åtta per capsulam-besluten till handlingarna. 
 
9.  Presidiebeslut 
Ett presidiebeslut togs av presidiet för Kårstyrelsen 2019/2020. Beslutet behandlar ett 
ekonomiskt tillskott till Kårservice Ägarförening på 533 333kr. 
 
Beslut: att lägga presidiebeslutet till handlingarna. 
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10.  Rapporter och meddelanden 
Kårstyrelsen har sommarträff och diskuterar bland annat arbetsplanen och hur hösten med 
rådande pandemi kommer se ut. Kårstyrelsen har även fördelat ut ansvar för att undersöka 
motionssvar på inkomna motioner. 

 
11.  Val av LinTeks representant på Kårservice ägarförenings föreningsstämma 
Beslut: att välja Beatrice Ronsten till LinTeks representant på Kårservice ägarförenings 
föreningsstämma.  

 
12.  Val av LinTeks representant på Linus & Linnea AB:s bolagsstämma 
Beslut: att välja Beatrice Ronsten till LinTeks representant på Linus & Linnea AB:s 
bolagsstämma. 
 
13.  Val av Vice General med ekonomiansvar SOF21 
Beslut: att välja Gustaf Udd till Vice General med ekonomiansvar för SOF21. 
 
14. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
15.  Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet avslutat, klockan 15:17. 
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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 Gudfadderiet, 

hädanefter kallad GF. 

Kårstyrelsen har beslutat att bevilja er äskning i sin helhet.  

Äskningspost  Äskat belopp  Beviljat belopp  

GF på nollesittningen  7 590 kr  7 590 kr  

Sänkt pris för nollan 14 210 kr  14 210 kr  

Äskningen beviljas i sin helhet eftersom privatpersoner inte ska vara ekonomiskt ansvariga för 

sittningar under nolle-p. Att minska biljettpriset för nollans enda sittning till följd av dem 

förändringar av mottagningen som Covid-19 har tillfört anses i GF’s fall vara nödvändigt. 

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

Äskningen har nu fått godkännande av LinTek. Senast 31 juli 2020 fakturerar föreningen LinTek 

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

kårordförande (vko@lintek.liu.se).  

  

LINTEKS KÅRSTYRELSE 20/21  
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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 Fadderiet MPiRE, 

hädanefter kallad MPiRE. 

Kårstyrelsen har beslutat att bevilja er äskning i sin helhet.  

Äskningspost  Äskat belopp  Beviljat belopp  

Tält till Phadderkräftish & Stadsvandring 8 000 kr  8 000 kr  

Belysning till Phadderkräftish 2 000 kr  2 000 kr  

Äskningen beviljas i sin helhet eftersom att kostnaderna som tillkommer går att direkt koppla till 

Covid-19. Att flytta Phadderkräftish till flertalet upplysta tält utomhus anses vara nödvändigt. 

Detsamma gäller samtliga stationer under stadsvandringen. 

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

Äskningen har nu fått godkännande av LinTek. Senast 18 augusti 2020 fakturerar föreningen 

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

vice kårordförande (vko@lintek.liu.se).  

  

LINTEKS KÅRSTYRELSE 20/21  
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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 Gudfadderiet, 

hädanefter kallad GF. 

Kårstyrelsen har beslutat att bevilja er äskning i sin helhet.  

Äskningspost  Äskat belopp  Beviljat belopp  

GF på nollesittningen  3 795 kr  3 795 kr  

Äskningen beviljas i sin helhet eftersom privatpersoner inte ska vara ekonomiskt ansvariga för 

sittningar under nolle-p. Äskningen är ett tillägg till tidigare beslut om ekonomiskt stöd utfärdat 

2020-07-18 till GF. 

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

Äskningen har nu fått godkännande av LinTek. Senast 6 September 2020 fakturerar föreningen 

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

vice kårordförande (vko@lintek.liu.se).  

  

LINTEKS KÅRSTYRELSEORDFÖRANDE & PRESIDIE 20/21 
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Arbetsplan för Kårfullmäktige 
2020/2021 
Kårfullmäktigemöte 1 2020-09-13, Digitalt 

Diskussion 

Rapporter 
● Internrevisorns arbete 
● Kårstyrelsens konkretisering av verksamhetsplanen för LinTek 2020/2021 
● Valberedning 2020/2021 
● LinTeks studentpåverkansfokus 
● Rapport Kårstuga 

Beslut 
● Arbetsplan för kårfullmäktige 2020/2021  
● Riktlinjer för LinTeks Kårfullmäktige 
● Valberedningens dokument 
● Motion budget för kompensatorisk kåraktivassittning 
● Motion angående ansvar för uppdatering av FuM dokument 
● Motion Dokumenthantering 
● Motion Studentikosa inslag 

 

Val 
 

Kårfullmäktigemöte 2 2020-10-13, Digitalt 

Diskussion  

Rapporter 
● Kårstyrelsens konkretisering av verksamhetsplanen för LinTek 2020/2021 
● Behandla verksamhetsberättelsen för LinTek 2019/2020 
● Ekonomisk rapport från LinTek, kvartal 1 
● Ekonomisk rapport från BokAB 
● Ekonomisk rapport från Kårservice AB 
● Rapport från tjänsteman 
● Rapport om medlemsförmåner 
● Rapport om aktiva förmåner 
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Beslut 
● Revidering av LinTeks budget 
● Proposition om LiTHanian 

Val 

Kårfullmäktigemöte 3 2020-11-10, Digitalt 

Diskussion  
● Åsiktsprogram 

Rapporter 
● Verksamhetsplan 2019/2020  

Beslut 
● Fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige 2021/2022 
● Mottagningspolicy 2021 

Val 
● Valnämnd 2021 
● Besvärsnämnd 2021 
● Inspektor 2020-2022 

 

Kårfullmäktigemöte 4 2020-12-08, Digitalt 

Rapporter 
● Resultat- och balansräkning för LinTek 2019/2020 

● Revisionsberättelse för LinTek 2019/2020 

Beslut 
● Avsättning till eventuella fonder 

● Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2019/2020 

● Revidering Mål och Visionsdokument 

Val 
● Preliminärt extraval: valnämnd, besvärsnämnd och inspektor 

 

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

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



 

 

2020-07-12 
3 (4) 

 

 
 

Kårfullmäktigemöte 5 2021-01-26, Norrköping 

Diskussion  

Rapporter 
● Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplan 2020/2021 
● Halvtidsrapport från internrevisor 
● Ekonomisk rapport från LinTek, kvartal 2 
● Avstämning PK 
● Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse 
● LinTeks studentpåverkansfokus 

Beslut 
● Riktlinjer för kårfullmäktige 

Val 
 

Kårfullmäktigemöte 6 2021-03-07, Linköping 

Diskussion  
● Budget 2021/2022 

Rapporter 

Beslut 

Val 
● LinTeks kårstyrelse 2021/2022 

 

Kårfullmäktigemöte 7 2021-04-06, Linköping 

Diskussion  
● Verksamhetsplan för LinTek 2021/2022 
● Överlämning till Kårfullmäktige 2021/2022 
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Rapporter 

Beslut 
● Medlemsavgift 2021/2022 

● Budget 2021/2022 

Val 
● Preliminärt extraval: kårstyrelse 2021/2022 

Kårfullmäktigemöte 8 2021-05-04, Linköping 

Diskussion  

Rapporter 
● Ekonomisk rapport från LinTek, kvartal 3 

Beslut 
● Verksamhetsplan för LinTek 2021/2022 

Val 
● Talman 2021/2022 
● Sekreterare 2021/2022 
● Valberedning 2021/2022 
● Två revisorer varav en är godkänd revisor 2021/2022 

Kårfullmäktigemöte 2021-05-11, Linköping - 
KonstFUM 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

Val 
● Vice talman 2021/2022 
● Preliminärt extraval: talman, sekreterare, valberedning och revisorer  
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Arbetsplan för kårstyrelsen 2020/2021 
Inkluderat FUM-möten, Tenta-p/Omtenta-p, diskussionsluncher med FuM och 
diskussionskvällar med kårledningen. 

Kårstyrelsemöten är på måndagar klockan 18:30. 

Kårstyrelseträffar är på måndagar kl. 17:15 om inte annat anges. Under varje träff tas punkter 
upp som är förberedande inför kårstyrelsemöten och FuM-möten. Onsdagar efter FuM hålls 
även ett lunchmöte.   

Sommarträff, 2020-07-10 - 2020-07-12 
● Reviderat gruppkontrakt 
● Teambuilding 
● Arbetsplanen för FuM och Kårstyrelsen 
● Diskuterat Covid-19 & LinTek 
● Konkretiserat Verksamhetsplanen 
● Diskuterat styrdokument 
● Gått igenom motioner 
● Planerat för resterande delen av sommaren 

Kårstyrelsemöte 1, 2020-07-12 

Diskussion 

Rapporter 

Beslut 

Val 
● Sekreterare för verksamhetsåret 2020/2021 
● Val av LinTeks representant på Kårservice ägarförenings föreningsstämma 
● Val av LinTeks representant på Linus & Linnea AB:s bolagsstämma 
● Val av Vice General med ekonomiansvar SOF21 

Kårstyrelseträff 1, 2020-08-31 
● Valberedningen 
● LinTeks plats på campus. Återkoppla till internrevisor 19/20 och 20/21 
● Arbetssituationen för SOF-General 
● Motion angående ansvar för uppdatering av FuM-dokument 
● Motion angående dokumenthantering 
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● Motion angående studentikosa inslag 
● Motion om budget för kompensatorisk Kåraktivas-sittning 
● Statusrapport VP-punkter 
● Inventariepolicy 
● Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 
● Covid-19 

Kårstyrelsemöte 2, 2020-09-03 (FuM 1) 

Diskussion 

Rapporter 
● Internrevisorns arbete 
● Färdiga mötesprotokoll från KS 19/20 

Beslut 
● Arbetsplan för Kårfullmäktige 2020/2021 
● Arbetsplan för Kårstyrelse 2020/2021 
● Firmateckning PL LARM 
● Motionssvar angående ansvar för uppdatering av FuM-dokument 
● Motionssvar angående dokumenthantering 
● Motionssvar angående studentikosa inslag 
● Motionssvar om budget för kompensatorisk Kåraktivas-sittning 
● Inventariepolicy 
● Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 

Val 
 

Kårstyrelseträff 2, 2020-09-03 
● Återkoppling sommarträff 
● FUM-helg 
● RoM-genomgång 
● Valberedning status 
● Internrevisorns framtida arbete 
● Munchen Hoben 
● Datum för fotografering 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 
● Levilja 
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Kårstyrelseträff 3, 2020-09-07 
● Uppdatering Kårstugan 
● Deadline för KS-arbetet 
● IT-tips 
● Gruppkontrakt 
● FuM-helgen  
● KS på FuM-möten - hur är vi? 
● Se över behov av diskussionskvällar 
● Projektplan SOF21 
● Statusrapport VP-punkter 
● Vinterträff 
● Covid-19 

FuM-helg och FuM 1, 2020-09-12 - 2020-09-13 

Kårstyrelseträff 4, 2020-09-14 
● Utvärdering FuM-helgen 
● Diskussion om val av valberedningen 
● Uppföljning av SOF21 
● Föreningsäskningar och valmöten med KSO 19/20 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Kårstyrelseträff 5, 2020-09-21 
● Projektplan Kårstugan 
● Projektplan för LARM 2021 
● Projektplan för SOF21 
● Statusrapport VP-punkter 
● Revidering av LinTeks budget 
● Kravspec för hemsidan 
● Covid-19 

Kårstyrelsemöte 3, 2020-09-28 (FuM 2) 

Diskussion  

Rapporter 
● Ekonomisk rapport från LinTek, kvartal 1 
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● Ekonomisk rapport från BokAB 
● Ekonomisk rapport från Kårservice AB 
● Rapport från tjänsteman 

Beslut 
● Motion angående ändring av LinTeks reglemente 
● Projektplan för LARM 2021 
● Projektplan för SOF21 
● Projektplan för Kårstugan 
● Proposition Lithanian 
● Rapport om medlemsförmåner 
● Rapport om aktivaförmåner 

Val 
● Pre extraval Valberedningen 2020/2021 

● Vice projektledare LARM 2021 

Kårstyrelseträff 6, 2020-09-28 
● PL LinTek50 
● Valberedningen 
● Kompetensutveckling för Mattehjälpen 
● Revidering Mål och Visionsdokument 

● Strategikvällar 

● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Kårstyrelseträff 7, 2020-10-05 
● Avstämning MF - genomförandet 
● Avstämning MA-L - genomförandet 
● Uppföljning Gruppkontrakt 
● SOF-gruppen - ställningstagande om medverkande 
● Levilja 
● Arbetsplanering för utvärdering av poster 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Kårstyrelseträff 8, 2020-10-12 
● Avstämning MA-N - genomförandet 
● Avstämning MH - genomförandet 
● Arbetsplanering för utvärdering av poster 
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● Inför val - inledande diskussion 
● Revidering Mål och Visionsdokument 

● Verksamhetsplan 2019/2020  

● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

FuM-möte 2, 2020-10-13 

Kårstyrelsemöte 4, 2020-10-19 (FuM 3) 

Diskussion  

Rapporter 
● Verksamhetsplanen för LinTek 2019/2020 - rapport till FuM 

Beslut 
● Fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021 
● Policys 
● Mottagningspolicy 2021 
● Revideringar av direktiv 
● Verksamhetsberättelse RefTec 
● Revidering Åsiktsprogram 
● Revidering Mål- och visionsdokument 

Val 

Kårstyrelseträff 9, 2020-10-19 
● Inval till FuM 3 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Omtenta-p, 20/10-23/10 

Tenta-p, 24/10 - 30/10 

Kårstyrelseträff 10, 2020-11-02 
● Prata konflikter 
● Inför valmötet 
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● Avstämning med IT 
● Avstämning med PK 
● Valberedning och vakanser 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Kårstyrelsemöte 5, 2020-11-08 (Valmöte) 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

Val 
● Val av Kårledning 2021 

Kårstyrelseträff 11, 2020-11-09 
● Utvärdera valmötet 
● Avstämning kring våra interna processer 
● Diskutera äskningar 
● Teambuilding 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

FuM-möte 3, 2020-11-10 

Kårstyrelseträff 12, 2020-11-16 
● Hantering av fonder 
● Diskutera äskningar 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Kårstyrelsemöte 6, 2020-11-23 (FuM 4) 

Diskussion 

Rapporter 
● Resultat- och balansräkning för LinTek 2019/2020 
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● Revisionsberättelse för LinTek 2019/2020 

Beslut 
● Verksamhetsberättelse Reftec 2019/2020 
● Revidering Åsiktsprogram 
● Revidering Mål- och visionsdokument 
● Avsättning till eventuella fonder 
● Äskningar - Strategiska medel 

Val 

Kårstyrelseträff 13, 2020-11-23 
● Gå igenom äskningar 
● Avstämning LARM 
● Avstämning SOF 
● Överlämningspass med kårledningen 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Extrainsatt Kårstyrelsemöte, 2020-11-24 

Diskussion 

Rapporter 

Beslut 

Val 
● Val av kårledning 2021 (fyllnadsval) 

Kårstyrelseträff 14, 2020-11-30 
● Testamente KS 21/22 
● Överlämningspass med KL 
● Sökperiod av valberedning 
● Kompetensutveckling 
● Utnyttjande av strategiska satsningar 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Kårstyrelseträff 15, 2020-12-07 
● Förberedelse för intervjuer 
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● Valberedningen - intervjuer 
● Ansvarig för överlämningen till KS 21/22 
● SOF 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

FuM-möte 4, 2020-12-08 

Kårstyrelsemöte 7, 2020-12-14 (FuM 5) 

Diskussion  

Rapporter 
● Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplan 2020/2021 
● Halvtidsrapport från internrevisor 
● Avstämning PK 
● Ekonomisk rapport från LinTek, kvartal 2 
● Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse 
● LinTeks studentpåverkansfokus 

Beslut 

Val 
● Valberedning 2021 

Kårstyrelseträff 16, 2020-12-14 
● Gyllene moroten 
● Halvtidsavstämning VP 20/21 
● VP 21/22 
● Rekryteringsperioder VT21 
● Kompetensutveckling 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 
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Omtenta-p, 4/1 - 8/1 

Tenta-p, 11/1 - 16/1 

Kårstyrelseträff 17, 2021-01-18 
● Avstämning Valberedning 
● Återkoppling HT20 
● Revidera Gruppkontrakt 
● Genomgång av KS-trellon 
● Statusrapport VP-punkter 
● Covid-19 

Vinterträff, 2021-01-23 - 2021-01-24 
● SOF 
● VP 
● Kravprofiler KL 
● Strategiska satsningar 
● Överlämning KS 

Kårstyrelseträff 18, 2021-01-25 
● Fokusområden för MA-L 
● Statusrapport VP-punkter 
● Genomgång Arbetsplan 

FuM-möte 5, 2021-01-26 

Kårstyrelseträff 19, 2021-02-01 
● Upplägg av VP 
● Projektplan MA-N 2021 
● Projektplan MA-L 2021 
● Projektplan MH 2021 

Kårstyrelseträff 20, 2021-02-08 
● Avstämning SOF 
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● Workshop VP 20/21 

Kårstyrelseträff 21, 2021-02-15 
● Inför valmötet 
● Gyllene moroten 
● Verksamhetsplan för LinTek 2021/2022 
● Föreningsäskningar 
● Överlämning till nya KS 

Kårstyrelsemöte 8, 2021-02-22 (FuM 6) 

Diskussion  

Rapporter 
● Budget 2021/2022 

Beslut 
● Projektplan MA-N 2021 
● Projektplan MA-L 2021 
● Projektplan MH 2021 

Val 
● Vice projektledare MH 
● Jury, Gyllene Moroten 

Kårstyrelseträff 22, 2021-02-22 
● Avstämning Kårstugan 
● Avstämning IT 
● Inför FuM 
● Samarbeten med föreningar 
● Genomgång VP  
● Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse 
● Frågor inför val av Kårledningen 21/22 
● Kravprofiler, Kårledningen 21/22 
● Följ upp arbetsbeskrivningar  

Kårstyrelseträff 23, 2021-03-01 
● Avstämning Levilja 
● Inför Valmöte, räta ut eventuella sista frågetecken 
● Föreningsäskningar 
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FuM-möte 6, 2021-03-07 

Kårstyrelsemöte 9, 2021-03-09 (Valmöte) 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

Val 
● LinTeks kårledning 2021/2022 

Kårstyrelsemöte 10, 2021-03-10 (Valmöte forts.) 

Diskussion  

Rapporter 

Beslut 

Val 
● LinTeks kårledning 2021/2022 

Kårstyrelsemöte 11, 2021-03-12 (FuM 7) 

Diskussion 
● Verksamhetsplan för LinTek 2021/2022 

Rapporter 

Beslut 
● Medlemsavgift 2021/2022 
● LinTek Budget 2021/2022 
● Äskningar - Strategiska medel 

Val 

Kårstyrelseträff 24, 2020-03-12 
● Avstämning MH 
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● Överlämning - uppdatering 
● Preliminärt extraval: kårstyrelse 2021/2022 
● Nya val - valberedning, talman, sekreterare, internrevisor 
● VP2 - sampel med sektionerna: diskussion avtalsförslagen 

Omtenta-p, 15/3 - 18/3 

Tenta-p, 19/3 - 26/3 

Kårstyrelseträff 25, 2021-03-29 
● SAm hälsar på - kåravgift för fadderister 
● Avstämning PL 
● Diskussion om ekonomiskt stöd under corona 
● Överlämning - planering 
● VP2 - samspel med sektionerna: diskussion avtalsförslagen 

Kårstyrelseträff 26, 2021-04-05 
● LiTHanian 
● VP1 - diskussion och analys 
● Diskussion om ekonomiskt stöd under corona 
● Överlämning - planering 
● Överlämning av SOF under våren 
● Gemensamt testamente 

 

FuM-möte 7, 2021-04-06 

Kårstyrelseträff 27, 2021-04-12 

Kårstyrelsemöte 12, 2021-04-19 (FuM 8) 

Diskussion  

Rapporter 
● Ekonomisk rapport från LinTek, kvartal 3 
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Beslut 
● Proposition Verksamhetsplan 2021/2022 
● Projektplan Marknadsföring under mottagningen 2021 
● Projektplan Mottagning 2021 

Val 
● Fyllnadsval kårledning 2021/2022 
● Talman 2021/2022 
● Sekreterare 2021/2022 
● Valberedning 2021/2022 
● Två revisorer varav en är godkänd revisor 2021/2022 

Kårstyrelseträff 28, 2021-04-19 
● Strategiska satsningar 
● VP-punkter för 21/22 

 

Kårstyrelseträff 29, 2021-04-26 
● Avstämning MA-N 
● Statusrapport VP-punkter 
● Teambuilding 

Kårstyrelseträff 30, 2021-05-03 
● Arbetsbeskrivning IT 
● Avstämning MH 
● Uppdatering av dokument 

FuM-möte 8, 2021-05-04 

Kårstyrelsemöte 12, 2021-05-10 

Diskussion  

Rapporter 
● Rapport från LoLAB 

Beslut 
● Arbetsbeskrivningar kårledningen 
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Val 

Kårstyrelseträff 31, 2021-05-10 
● Avstämning MF 
● Gemensamt testamente 

KonstFuM, 2021-05-11 

Kårstyrelseträff 32, 2021-05-17 
● Levilja - utvärdering 
● Genomgång av actionplaner: Valberedningen, MH och MA-L 

Tenta-p, 28/5 - 4/6 

Omtenta-p, 7/6 - 10/6 
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Motion angående ansvar för
uppdatering av FuM-dokument
Kårfullmäktige (FuM) äger flertalet dokument som ofta uppdateras. Kårstyrelsen ansvarar enligt stadgan
för att dessa dokument ska finnas tillgängliga och uppdaterade. När FuM tagit beslutet att fastställa en
revidering av ett styrdokument tar det ofta ganska lång tid innan dokumentet har uppdaterats och den nya
versionen har tillgängliggjorts för teknologerna. Detta har varit ett problem under flera års tid och anled-
ningen att det blir så är att uppdateringen av dokumenten sällan är högsta prioritet hos kårstyrelsen som
är fullt upptagna med andra arbetsuppgifter. Att styrdokumenten snabbt uppdateras och tillgängliggörs är
viktigt för att berörda parter ska kunna arbeta utifrån dem.

För att åtgärda detta föreslås att FuMs sekreterare ges ansvar att tillsammans med kårstyrelsen tillse att
styrdokumenten uppdateras och tillgängliggörs. Undertecknade har nedan föreslagit att uppdateringen och
tillgängliggörandet ska göras inom åtta ⑻ läsdagar. Läsdag är enligt stadgan definierad som “Med läsdagar
menas i denna stadga schemalagda dagar ingående i en läsperiod,” så dagar i tentaperioder ingår ej. Åtta ⑻
läsdagar valdes eftersom FuM-möten i praktiken ofta är på tisdagar så ger detta FuM-sekreteraren och kår-
styrelsen till och med söndag påföǉande vecka efter FuM-mötet att göra uppdateringen och tillgängliggöra
den nya versionen.

Undertecknade har diskuterat i vilket styrdokument detta ansvar bäst formaliseras och kommit fram till att
det passar bäst i dokumentet “Riktliǌer för LinTeks Kårfullmäktige”.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknade

att i dokumentet “Riktliǌer för LinTeks Kårfullmäktige” innan rubriken “Övrigt” lägga till föǉande text:

“Kårfullmäktiges sekreterare

Utöver de ansvar specificerade i stadgan ansvarar sekreteraren tillsammans med kårstyrelsen för att:

Tillse att av kårfullmäktige fastställda dokument finns tillgängliga och uppdaterade senast åtta (8) läsdagar
efter fastställande kårfullmäktigesammanträde.”

Aleksi Evansson, Nils Hedner, Amanda Hillås & Jakob Steneteg
Ledamöter FuM 19/20
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Motionssvar “angående ansvar för uppdatering av FuM-dokument” 

Kårstyrelsen vill börja med att tacka för en intressant och bra skriven motion. Styrelsen håller med                               
motionärerna om att det är viktigt att FuM:s dokument finns uppdaterade och tillgängliggörs snabbt på                             
LinTeks hemsida efter ett FuM-möte. Styrelsen håller också med att ett sätt att uppnå detta är att ge FuM:s                                     
sekreterare mer ansvar över att dokumenten uppdateras och tillgängliggörs på hemsidan. Däremot är det                           
önskvärt om så få som möjligt har tillgång till fillagret och möjlighet att redigera hemsidan, för att minska                                   
utrymmet att misstag sker. Vi i styrelsen anser därför att bästa lösning vore att FuM:s sekreterare tar                                 
ansvar för att uppdatera dokumentet samt påminna kårstyrelsens sekreterare att tillgängliggöra                     
dokumenten på hemsidan.  

Med anledning av ovanstående yrkar Kårstyrelsen 

att  ändra från  

“Kårfullmäktiges sekreterare 

Utöver de ansvar specificerade i stadgan ansvarar sekreteraren tillsammans med kårstyrelsen för att: 

Tillse att av kårfullmäktige fastställda dokument finns tillgängliga och uppdaterade senast åtta (8) läsdagar 

efter fastställande kårfullmäktigesammanträde.” 

till  

“Kårfullmäktiges sekreterare 

Utöver de ansvar specificerade i stadgan ansvarar sekreteraren tillsammans med kårstyrelsen för att: 

Tillsammans med kårstyrelsens sekreterare tillse att av kårfullmäktige fastställda dokument finns tillgängliga  

och uppdaterade senast åtta (8) läsdagar efter fastställande kårfullmäktigesammanträde.” 

i dokumentet “Riktlinjer för LinTeks Kårfullmäktige” innan rubriken “Övrigt”.  

att  bifalla motionen med ändringsyrkande.  
 

KÅRSTYRELSEN 20/21 
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Motion angående dokumenthantering
Att få ordning på styrdokumenten

Linus Eriksson 2020-04-15
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1 Motion
LinTek har som organisation många styrdokument, protokoll och andra dokument med viktig information
på. Tyvärr är det ofta svårt att hitta rätt verision av dem.

1.1 Bakgrund
Som sekreterare i både FuM och Kårstyrelsen har jag hanterat ett antal protokoll och styrdokument som
finns inom LinTek. Det har visat sig tydligt att det är svårt att skapa dessa på rätt sätt, behålla vettig historik,
och lagra dem på ett sätt som är tillgängligt för både engagerade och medlemmar.

1.2 Syfte
Denna motion syftar till att göra LinTeks dokumenthantering enklare, och möjliggöra tydliga förändringar
i dem med enkel spårning och verisionshantering.

1.3 Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kårfullmäktige

• att LinTek under en tvåårsperiod ändrar sin grafiska profil till att använda fritt och
gratis tillgängliga typsnitt.

• att LinTek under en tvåårsperiod övergår till att skriva sina styrdokument på en format
kompatibelt med verisionhantering i git.

• att LinTek under en tvåårsperiod övergår till att lagra sina styrdokument på en gitser-
ver synlig för teknologerna.

Linus Eriksson
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Motionssvar “angående LinTeks dokumenthantering” 

Styrelsen vill börja med att tacka för en välskriven och intressant motion. Att öka transparensen för 
medlemmarna samtidigt som kårstyrelsen för sin egen skull kan se exakt vilka ändringar som har gjorts av 
vem och när ligger helt rätt i tiden. För att detta inte ska hamna mellan stolarna avser kårstyrelsen att ladda 
upp alla dokument på en gitserver inom verksamhetsåret, med målet att tillåta nästa års kårstyrelse att 
enbart fokusera på revideringar och utvärderingar av det nya systemet. 

Idag använder LinTek typsnittet DIN för rubriker, och Garamond för brödtext. Garamond är redan gratis                             
att använda, och styrelsen anser därför att vi kan ha kvar det. DIN däremot är inte gratis, utan kräver att                                       
en själv installerar typsnittet på den enhet du vill skriva dokumenten på. Däremot så anser styrelsen inte att                                   
det är anledning nog att byta typsnitt för styrdokumenten. Alla styrdokument skrivs internt av någon i                               
LinTek, som med största sannolikhet redan har DIN installerat. Däremot anser vi att dokument som inte                               
skrivs av LinTek, såsom motioner, med fördel kan använda Arial eller Calibri (som är relativt snarlika) till                                 
rubriker.  

Att använda en git-server för att hantera olika versioner av dokument tycker kårstyrelsen är en fantastisk                               
idé. Vi hoppas att det kommer innebära att det blir lättare att se hur ett dokument har förändrats över                                     
tiden, speciellt för de som inte är LinTek engagerade. Det är också ett värdefullt verktyg för framtida                                 
kårstyrelser, som förhoppningsvis kommer innebära mindre arbete i längden med färre                     
dokumentförändringar.  

Styrelsen anser däremot att det är viktigt att våra dokument finns lättillgängliga för alla medlemmar att                               
hitta, samt att de ska vara lätta att läsa. Vi tror därför att det är viktigt att dokumenten även i                                       
fortsättningen ska vara tillgängliga på hemsidan. För att kombinera det bästa av två världar tror vi därför                                 
att det bästa är att ha en lösning där det till exempel ligger ett LaTeX dokument på GitHub och en pdf på                                           
hemsidan. De som bara vill läsa dokumentet kan därmed gå in på hemsidan och läsa det precis som                                   
vanligt, medan de som vill se ändringar och historiken kan gå in på GitHub. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att  ändra från 
“LinTek under en tvåårsperiod övergår till att alla styrdokument lagras på en gitserver synlig för  
teknologerna.”  
till  
“LinTek under en tvåårsperiod övergår till att alla styrdokument också lagras på en gitserver synlig för  
teknologerna.” 

att bifalla att-sats ett med ändringsyrkande. 
att  bifalla att-sats två. 
att  avslå att-sats tre. 
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Motion angående studentikosa inslag
Att få LinTek lite roligare

Linus Eriksson 2020-04-15
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1 Motion
LinTek är en studentkår, vars medlemmar är teknologer. För att symbolisera detta bör LinTek göra fler
studentikosa saker.

1.1 Bakgrund
LinTek gör mycket bra för teknologerna, och syns ofta som den seriösa och drivande organisation som den
är. Dock upplevs LinTek ibland lite för seriös, varpå viss koppling till studenterna kan förloras.

1.2 Syfte
Denna motion syftar till att synliggöra LinTeks koppling till teknologerna, samt minska avståndet teknolog-
kår.

1.3 Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kårfullmäktige

• att LinTek verkar för att implementera fler studentikösa traditioner i sin organisation.

• att i Reglementet, 2.3.1, under Kårordförande, lägga till meningen Bär rosa, trekantig
hatt vid besök på sektionsmöten."

• att i Reglementet, 2.3.1, under vice Kårordförande, lägga till meningen Bär rosa, dia-
dem vid besök på sektionsmöten."

• att i Reglementet, 2.3.1, under Näringslivsansvarig, lägga till meningen Bär rosa mo-
nopolpengar i vänster hand vid besök på sektionsmöten."

• att i Reglementet, 2.3.1, under Marknadsföringsansvarig, lägga till meningen Bär rosa
megafon vid besök på sektionsmöten."

• att i Reglementet, 2.3.1, under Projektledare för LARM, lägga till meningen Bär rosa
clipboard vid besök på sektionsmöten."

• att i Reglementet, 2.3.1, under Studiesocialt ansvariga, lägga till meningen Bär rosa
plastmugg vid besök på sektionsmöten."

• att i Reglementet, 2.3.1, under Utbildningsansvariga, lägga till meningen Bär rosa lär-
oböcker vid besök på sektionsmöten."

Linus Eriksson

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

www.lintek.liu.se


 

 

2020-09-03 
1 (1) 

 

 
Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 

Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493 
E-post styrelsen@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 

Motionssvar “angående studentikosa inslag” 
Styrelsen tackar för en välskriven motion som ligger väl i tiden för organisationen. LinTek som 
studentförening borde för alla teknologers nytta och glädje verka studentikost och kan också tyckas ha ett 
delansvar för att studentikosa traditioner hålls vid liv. Ytterligare så finns det för närvarande en risk att 
traditioner som inte kunnat genomföras under pandemin glöms bort och kåren bör vara en del av arbetet 
för att motverka detta. 

Sett till yrkande 1, förutsatt antagandet att LinTek behöver fler studentikosa traditioner i organisationen, är 
det inte uppenbart hur det ska implementeras väl. De plattformar där flest studenter kommer i kontakt med 
LinTek och studentikosa implementationer lär synas är arrangemangen som LinTeks grupper, utskott och 
kommittéer står för. Kårledningen och Kårstyrelsen har som grupper själva inte många plattformar bland 
studenter som är så pass skojiga eller icke seriösa att det skulle tas emot väl om sådana traditioner skulle 
implementeras här, anser styrelsen. Om mer studentikosa traditioner ska implementeras är det därför bland 
grupperna närmast studenterna som fokus bör ligga. Ett existerande mål som då måste vägas in är att alla 
grupper ska ha så mycket inflytande över hur de själva agerar på campus som är möjligt, utan att det är för 
mycket petande i deras verksamhet ovanifrån. Att lägga på Kårstyrelsen eller Kårledningen att driva denna 
frågan inom dessa grupper, tror styrelsen därför inte kommer ge god effekt. Styrelsen rekommenderar därför 
att mer uppmuntran kring att föra initiativ och att implementera studentikosa traditioner ska komma från 
FuM, Kårstyrelse och Kårledning, men att det är gruppernas egna ansvar att se till att det genomförs. 

Ett alternativ är att tillsätta en fokusgrupp inom kårledning med ansvar att driva frågan om studentikosa 
inslag med syfte att se till att motionen uppfölljs. Dock skulle denna grupps arbete med stor sannolikhet 
mest beröra hur kårledningen kan verka studentikost, och samma argument som i förra stycket kan 
appliceras. Om en vilja finns inom FuM för att en sådan fokusgrupp ska tillsättas, bör detta has i åtanke 
samt den tid som det kan ta över från ledningens övriga uppgifter.  

Gällande de yrkanden vilka föreslår att reglementet ska utökas och skulle då beskriva hur attiraljer tillhörande 
flera poster i kårledningen ska bäras under sektionsmöten, är något som styrelsen ej rekommenderar att 
genomföra. Sektionsmötena är en plats där LinTek har chansen att framföra sitt budskap till en stor del av 
universitetets teknologer. Det är därför viktigt att LinTek framställs som en seriös organisation som verkar 
för att hjälpa alla teknologer. Ytterligare, eftersom sektionsmötena är något mycket viktigt för samtliga 
sektioner, bör nivån kårledningen presenterar sig själva på matcha tonen av mötet för att framställas väl. 
Det är onekligen viktigt för LinTek att inte uppfattas som en stel eller tråkig organisation, men att använda 
sektionsmötena som en plattform för att implementera studentikosa traditioner tror styrelsen snarare kan 
resultera i en mer negativ uppfattning av LinTek. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att  bifalla yrkande 1 med tillägget att det blir var utskott, grupps eller kommitées egna ansvar att  
 implementera och tillsätta studentikosa traditioner och aktiviteter.  
att  avslå yrkande 2 till och med yrkande 8. 
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På grund av Covid-19-pandemin ställdes Kåraktivas-sittningen som skulle hållits våren 

2019 in. SAc 20/21 vill använda budgeten som fanns för Kåraktivas-sittning våren 2020 

under verksamhetsåret 20/21 för att arrangera en kompensatorisk sittning för alla som 

var aktiva i LinTek våren 2020.  

Till följd av detta yrkar jag härmed på  

 

att     SAc 20/21 får använda budgeten för verksamhetsåret 19/20 till att arrangera  

         en kompensatorisk Kåraktivas-sittning under verksamhetsåret 20/21. 

 

Caroline Lööf  

SAc 19/20 
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Motionssvar “gällande budget för kompensatorisk kåraktivas- 

sittning för aktiva VT19” 

Kårstyrelsen vill tacka för en bra skriven motion. Styrelsen förstår vikten av att tacka de som engagerat sig 
i kårarbetet inom LinTek. Dessvärre har den rådande pandemin gjort att det inte varit möjligt att hålla 
denna typ av sittning.. Trots att man gärna velat arrangera en kompensatorisk sittning för de som varit 
aktiva under VT19 nu under hösten känner styrelsen att det inte kommer vara möjligt. Ekonomiskt och 
tidsmässigt då eventutskottet behöver börja planera för en sådan sittning snarast känner styrelsen att 
möjligheten inte finns att skjuta fram på allt för många av dessa sittningar. Dessutom med den ovisshet 
som råder kring när denna typen av arrangemang kan arrangeras igen känner styrelsen att endast en 
sittning bör skjutas på i taget.  
 
Istället för att arrangera en sittning vill vi ge en uppskattningspresent till de som varit kåraktiva. För att 
vara en gåva som passar alla så föreslår vi att alla ska få ett presentkort värt 200kr och en fikabiljett på 
studentcaféet i Linköping respektive Norrköping. Ytterligare vill kårstyrelsen även dela ut ett intyg till 
alla..  
 
Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 
att avslå motionen i sin helhet. 
att  alla LinTek-aktiva, studeranderepresentanter och AMOs får en avtackningspresent i form av ett  

presentkort värt 200kr, ett intyg från kårstyrelsen och en fikabiljett på  
studentcaféet i Linköping respektive Norrköping.  
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Policy för användning av 
inventarier 

1. Formalia 
1.1 Sammanfattning 
Denna policy innehåller riktlinjer för hur LinTek ska använda sina inventarier. Detta innefattar 
bland annat intern användning, utlåning, inköp och inventering. Policyn bör läsas av alla som 
använder inventarier inom LinTek, det vill säga även av utskotts- och kommittémedlemmar med 
intendentansvar.  

1.2 Syfte 
Syftet med dokumentet är att klargöra vad som gäller för LinTeks befintliga inventarier och vid 
inköp av nya inventarier. Vidare är syftet att minska arbetsbördan för heltidsarvoderade, minska 
risken för missförstånd och konflikter inom LinTek, sänka lagerkostnader samt minska LinTeks 
negativa miljöpåverkan.  

1.3 Omfattning 
Denna policy berör hela LinTeks organisation där en inventarie är ett fysiskt föremål som ägs av 
LinTek och kan vara en engångsartikel eller ett föremål med längre livstid. I denna policy ingår 
ej föremål som används dagligen av heltidsarvoderade, såsom datorer och möbler på kontoren, 
lokaler och bilen.  

1.4 Historik 
Utkast 1 färdigställt den 13 juni 2017 av Andrea Pfeffer 
Utkast 2 färdigställt den 29 juni 2017 av Terese Eriksson 
Utkast 3 färdigställt den 22 september 2017 av Amanda Granqvist 
Utkast 4 färdigställt den 3 september 2020 av Anton Birgersson 

Fastställt enligt beslut på kårstyrelsemöte [nr 2, 20/21]. 

 1.5 Inventarieansvarig 
Ansvarig för LinTeks inventarier är SAm och refereras nedan till som inventarieansvarig. 
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2. Inventering 
LinTeks inventarier ska loggas i Google Team Drive dokumentet “LinTek Inventarier” som ska 
vara tillgängligt för alla med en @lintek.liu.se-mail. Då inventarier slängts, försvunnit, köpts in 
eller förbrukats skall denna lista uppdateras av den person som senast använt inventarien. 

Inventering ska ske efter avslutat projekt där respektive projektledare är ansvarig. Med projekt 
menas i detta fall LARM, SOF, München Hoben, Utediscot och Mottagningen. De tre 
sistnämnda kan med fördel samarbeta vid inventeringen. 

Inventering ska även ske årligen vid Kårledningsöverlämningen där inventarieansvarig är 
ansvarig. 

Utrymmen som vid ovanstående tillfällen ska inventeras är 

● A15 
● VTI 
● Estelle 
● Projektlandskapet 
● Leonore 

 Kårledningen ansvarar även för att kontinuerligt inventera 

● LinTeks utrymmen i Ericsson 
● kontoren i Kårallen inklusive Arkivrummet 
● utskottsrummen i Kårallen 
● förrådet i Trappan 
● kontoret i Trappan 

3. Ägande och intern användning  
Det allmänna fallet är att inventarierna ägs av LinTek centralt, och inte av ett speciell utskott 
eller projekt. Detta för att höja beläggningsgraden, sänka kostnaderna och spara in på 
förvaringsutrymme. Detta gäller oavsett ursprungligt kostnadsställe. 

I de fall då inventarien inte ägs av LinTek centralt skall inventarien användas i samråd med den 
ansvarige. I övrigt får alla inventarier användas av alla engagerade inom LinTek. För 
engångsartiklar kan ägare fysiskt märka artikeln och då har ingen annan rätt att använda denna. 

Om inventarier gått sönder eller försvunnit sker reparation eller nyinköp i samråd med vKO. 
Kostnaden för reparationen eller nyinköpet läggs primärt på det kostnadsställe som använt 
inventarien. 
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Ifall behov av ett nytt inventarie uppstår skall detta i första hand köpas in som nyprodukt istället 
för lånas in av externa parter. Inventarier skall aldrig lånas in av externa parter där den externa 
parten kan förvänta sig ett utlånande i gengäld. Inlånande av externa inventarier sker i samråd 
med inventarieansvarig. 

Om en inventarie är obrukbar, och den inte med lätthet kan lagas, ska inventarien omedelbart 
slängas. Detta sker i samråd med inventarieansvarig. 

4. Resursbokningen 
Kalendern LinTek Resursbokning i Google Kalender används för att boka inventarier som 
används ofta och som annars riskerar att vilja användas av flera interna grupper samtidigt.   

Följande inventarier finns i resursbokningen 

● [Högtalare] Bosse med sladd 
● [Högtalare] Bosse med vinterdäck 
● [Kamera] Canon EOS600D 
● [Kaffe] Höger 
● [Kaffe] Mitten 
● [Kaffe] Vänster 
● [Konferenstelefon] Konferenstelefon Linköping 
● [Konferenstelefon] Konferenstelefon Norrköping 
● [Monter] LinTek Mässmonter 
● [Projektor] Svart 
● [Projektor] Vit 
● [TV] TV 
● [Högtalare] Soundsboks 

5. Inköp av nya inventarier  
Vid inköp av inventarier ska följande aspekter vägas in:  

● inköpspris 
● inhyrningsmöjligheter 
● uppskattad beläggningsgrad 
● uppskattat tid och kostnad på underhåll 
● uppskattad livslängd 
● uppskattad tidsbesparing 
● förvaringsutrymme 
● miljöpåverkan 

 
 

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

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



 

 

2020-09-03 
4 (4) 

 

Dessa faktorer gäller både vid fallet om inköp över huvud taget ska ske, och vid de fall då flera 
alternativa inköp vägs mot varandra.  

6. Extern utlåning och uthyrning 
Det allmänna fallet är att LinTek ej bedriver någon form av uthyrnings- eller 
utlåningsverksamhet. Utlåning kan dock ske i undantagsfall och ibland kan underhåll av 
inventarierna eller arbete vid exempelvis ett event krävas som motprestation. 

För de föreningar som LinTek har mottagning- eller festeriavtal med är utlåning okej. Material 
till festerier och fadderier lånas endast ut till evenemang där den gemene studenten är bjuden. 
De material som utlånas är bardelar, elverk och möjligtvis något verktyg eller endast saker som 
festeriet eller fadderiet inte skulle ha möjlighet till att införskaffa annars. Möjlighet att låna del av 
LinTeks förrådsyta finns, dock under en maximal period av 7 dagar, och endast inför större 
evenemang. Endast förrådsutrymme på angiven plats får utnyttjas. Förrådsyta lånas ut i mån av 
plats då LinTek har egna arrangemang. 

Utlåning av inventarier eller plats sker i samråd med inventarieansvarig. 

Speciellt gäller att LinTek ej i något fall lånar ut nedanstående  

● perkulatorer och termosar  
● möbler som används i den dagliga verksamheten 
● tält 
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Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 

Inledning 
En god arbetsmiljö är av yttersta vikt för att skapa en hälsofrämjande, trivsam och produktiv 
arbetsplats. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod för att skapa struktur och 
kvalitetssäkra processen för att uppnå en god arbetsmiljö. Presidiet har det övergripande 
ansvaret för arbetsmiljön i det dagliga arbetet, men samtliga i kårledningen har ett gemensamt 
ansvar att rapportera brister i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Rapportering 
av brister i arbetsmiljön görs till en skyddskommitté bestående av kårordförande, vice 
kårordförande samt ett skyddsombud. Det yttersta arbetsmiljöansvaret ligger hos fullmäktige. 

Skyddsombudet 
Skyddsombudet väljs i regel i början av varje verksamhetsår. Om sittande skyddsombud avsäger 
sig ansvaret under verksamhetsåret eller om sittande skyddsombud misstroendeförklaras av en 
absolut majoritet utförs ett nyval. Syftet med att ha ett skyddsombud är att ha en samlad röst för 
övriga i kårledningen mot presidiet. Därför kan inte kårordförande eller vice kårordförande 
själva utnämnas till skyddsombud och har inte heller rösträtt när skyddsombudet utses. 
Skyddsombudets roll är skild från det centrala arbetsmiljöombudet för studenter som är 
kontaktperson för sektionerna. 
 
Skyddsombudet ska: 

1. Ta del av Arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
2. Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kåren. 
3. Vara en kontaktperson för frågor rörande den interna arbetsmiljön för kårledningen. 
4. Kontinuerligt vara uppmärksam på brister i arbetsmiljön. 

 
Skyddsombudet kan med fördel vända sig till det centrala arbetsmiljöombudet för studenter för 
stöd eller vägledning. 

Skyddskommittén 
Skyddskommittén sammanträder regelbundet minst en gång i månaden, samt vid behov när 
någon medlem av kommitteen anser det nödvändigt. Skyddsombudet är sammankallande. Om 
ett möte ställs in ska skyddskommittén sammanträda på nytt inom fem arbetsdagar. 
Skyddskommittén kan också sammanträda om någon medlem begär det efter att ha identifierat 
en allvarlig brist som inte kan åtgärdas utan att involvera resten av skyddskommittén. I en sådan 
situation ska skyddskommittén sammanträda snarast, men senast inom tre arbetsdagar. 
 
Vid sammanträde utförs en avstämning av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Samtliga uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska dokumenteras i en handlingsplan, oavsett 
om den redan har åtgärdats, planeras att åtgärdas eller lämnas utan åtgärd. 
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Handlingsplanen 
Handlingsplanen är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras av skyddskommittén. 
Alla rapporterade och uppmärksammade brister i arbetsmiljön ska föras in och behandlas enligt 
följande steg: 
 

1. Undersöka 
Samla in tillräcklig information om den uppmärksammade bristen för att kunna göra en 
riskbedömning. 

2. Riskbedöma 
En riskbedömning ska graderas efter allvarlighetsgrad: 

a. Allvarlig, ska åtgärdas omgående 
b. Mindre allvarlig, åtgärd ska planeras 
c. Inte allvarlig, behöver inte åtgärdas 

3. Åtgärda 
Formulera tydligt hur bristen ska åtgärdas, inom vilken tidsram samt vem som ansvarar 
för utförandet. 

4. Följa upp 
Utförda åtgärder följs upp vid nästkommande sammanträde samt vid behov. 

 
Se bilaga 1 för mall till handlingsplan. 
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Byte av vice München Hoben General 
 
Med detta dokument vill jag formellt entlediga Hanna Rydén från posten av vice München 
Hoben General. Anledningen för detta är hur  corona pandemin påverkat evenemanget 
sådant att det inte riktigt det hon ställde upp på. Det blandat med personliga omständigheter 
har jag och Hanna kommit överens att detta är bästa sättet framåt. Jag vill också härmed 
nominera Olivia Geijer till posten av vice München Hoben General. 
 
Inskickat av Martin Lundgren, München Hoben General 2020. 
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Datum Identifierad risk Lyft av Åtgärd Ansvarig (utför åtgärd) Deadline (åtgärd utförd) Allvarlighet Uppföljning Kommentar 

Fysisk arbetsmiljö

2020‐06‐01 EXEMPEL : Ventilationen i mötesrummet är dålig Skyddsombud Prata med DC Kårallen som fixar ventilationen.  vKO 2020‐06‐20 Mindre allvarlig Pågående

Social‐ och organisatorisk arbetsmiljö

2020‐06‐01 EXEMPEL : Tung arbetsbelastning i november för samtliga i kåren KO
Rekommendera nästa års styrelse att omstrukturera 
arbetsfördelningen i november

KO 2020‐06‐30 Mindre allvarlig Avslutat
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